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ذوكصولوجية باكر
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Het Gebed van de Metten en de Vespers :
Ochtendwierookgebed
صالة رفع بخور باكر وعشية

Celebrant

يقول الكاهن

Ele`ycon `ymac `o :eoc `o Patyr `o
pantokratwr @ pan`agia `triac `ele`ycon `ymac @

 بان أجيا إترياس: إليسون إيماس او ثيؤس او باتير او باندوكراطور
.إليسون إيماس
Ontferm U over ons, o God, Almachtige Vader. Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons.
ُ
.القــدوس إرحمنا
الثالـــوث
اآلب ضاب َط الكل أيها
إر َحمنا يا اللـه
ُ
ُ

يقول الكاهن

Celebrant

P¡ V] `nte nijom swpi neman @ je `mmon `ntan
`noubo`y;oc @ qen nen`;li'ic nem nenhojhej `ebyl
`erok.

إبتشويس إفنوتى إنتى ني جوم شوبى نيمان  :جى إممون إنطان إن ُؤ فو
إيثوس  :خين نين إثلي بسيس نيم نين هوج هيج إيفيل إيروك .
O Heer, God der machten, wees met ons, want wij
hebben geen andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U.
الـرب إله القـوات كن معنا  ،ألنه ليـس لنـا معيـن في شـدائـدنــــا
أيها
ُ
َ
ســواك.
وضيقاتنــا

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا

Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

Marensep`hmot `ntotf `mpireferpe; nanef ouoh
`nnayt @ V] `Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .

مارين شيب إهموت إنطوطف إم بيريف إيربث نانيف اووه إن نائيت  ،إفنوتي
إفيوت إم بين تشويس اووه بين نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي
إخريستوس .
Laat ons dankzeggen aan de God van weldaad en
ontferming, de Vader van onze Heer en God en
Verlosser, Jezus Christus,

لصنــا
ت الـرحـوم اللـه ،أبـا ربنـا
فـلنـشكـــُر صانـع الخيــرا ِ
وإلهنـــا ومخ ِ
ِ
يســــوع المسيــح.

يقول الكاهن

Celebrant

Je afer`ckepazin `ejwn @ aferbo`y;in `eron @ af`areh `eron
afsopten `erof @ af]`aco eron @ af]toten afenten sa
`e`hryi `etaiounou ;ai.

جي أف إير إسكي بازين إيجون أف إير فويثين إيرون أف أريه إيرون أف
شوبتين إيروف أفتي آسو إيرون  ،أف تي توتين أف إين تين شا إإهري
نوثاي.
او ُ
إيطاي ُ
want Hij heeft ons beschermd en geholpen, bewaard
en aangenomen en met ontferming omringd, Hij heeft
ons gesterkt en tot dit uur geleid.
ألنــه ستــرنــــا وأعـاننـا وحفظنــا وق ِبلنــا إليه وشفـــق علينـــــا وعضدنــا  ،وأتى
بنـا إلى هــــذه السـاعـــــِة.

يقول الكاهن

Celebrant

`N;of on maren]ho `erof hopwc `ntef`areh `eron @ qen

pai`ehoou e;ouab vai nem ni`ehoou tyrou `nte penwnq @ qen
hiryny niben@ `nje pipantokratwr P¡ Pennou].
إيهواو
إنثوف اون مارين تيهو إيروف هوبوس إنتيف أريه إيرون خين باي
ُ
إيهواو تيرو إنتي بين اونخ ،خين هيريني نيفين إنجي بي
إثؤواب فاى نيم ني
ُ
باندوكراطور إبشويس بين نوتي.
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.
المقـــدس ،وك ِ ّل أيـام حيا ِتنــا بك ِ ّل
هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم
ِ
ســالم الضابـط الكـ ّل الـرب إلهنــا.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e.
Pros ev eksas-te.
.إبروس إيف إكصاستي
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

¡`Vnyb P¡ V] pipantokratwr @ `Viwt `mPen
ouoh Pennou] ouoh Pencwtyr I=y=c P=,=c .

إفنيب إبتشويس إفنوتي بي باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس اووه بين
نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي إخرستوس .
O Meester, Heer, Almachtige God, Vader van onze
Heer, God en Verlosser Jezus Christus,
ُ
وإلهنـا ومخل ِصنــا يســـوع
نــا
ب
ر
أبــو
ل
الك
ط
الـرب اإلله ضاب
أيها السيـ ُد
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
المسيــ ُح.

يقول الكاهن

Celebrant

Tensep`hmot `ntotk @ kata hwb niben nem e;be hwb
niben nem qen hwb niben.

تين شيب إهموت إن طوطك ،كاطا هوب نيفين نيم إثفي هوب نيفين نيم
خين هوب نيفين.
wij danken U voor alles, om alles en in alles,
نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال .

يقول الكاهن

Celebrant

Je afer`ckepazin `ejwn @ aferbo`y;in `eron @ af`areh `eron
afsopten `erof @ af]`aco eron @ af]toten afenten sa
`e`hryi `etaiounou ;ai.

جي أك إير إسكي بازين إيجون أك إيرفويثين إيرون أف أريه إيرون أف
شوبتين إيروف أف تى آسو إيرون أف تى توتين أك إين تين شا إإهرى
او ثاى.
اون ُ
إيطاى ُ
want U heeft ons beschermd en geholpen, bewaard en
aangenomen, met ontferming omringd, U heeft ons
gesterkt en tot dit uur geleid.
ألنـك ستــرتـنـــا وأعنتـنــا وحفظتنــا وقبلتـنا إليك وأشفقـت علينـــا وعضـدتنــا
وأتيت بنـا إلى هــذه السـاعـــــِة.

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh hina `nte `V] nai nan @ `ntef senhyt
qaron @ `ntefcwtem `eron @ `ntef`erbo`y;in `eron @
Toobh hiena ente Efnoetie nai nan entef shenhiet garon entef
sootem eron entef er voithien eron,

:  إنتيف سوتيم إيرون:  إنتيف شينهيت خارون: طوبه هينا إنتى إفنوتي ناى نان
: إنتيف إيرفويثين إيرون
Bid dat God zich over ons ontfermt en ons genadig wil zijn,
ons aanhoort en ons Zijn bijstand schenkt,

. ويسمعنـــا ويعيننـــا، إطلبـوا لكي يرحمنـا اللـه ويتـــراءف علينـــا
Otloboe lekaj jar7am-na alla wa jatara-af 3alajna, wa jasma3na wa
jo3ienana,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ntef[i `nni]ho nem nitwbh `nte ny=e=;=u `ntaf@
entef etshie en nie tieho nem nie toobh ente nie eth-oewab entaf,

: إنتيف تشى إن نى تيهو نيم نى طوبه إنتى ني إثؤواب إنطاف
en de beden en de smekingen van al Zijn heiligen
omwille van ons,

، ويقبــل ســـؤاالت وطلبـات قــديسيــــه
wa jakbal so-alaat wa telbaat kiddiesieh,

Diaken

يـقــول الـشماس

`ntotou `e`hryi `ejwn `epi`aga;on `ncyou niben @
`ntef,a nennobi nan `ebol.
entoe-toe e-ehrie e-khoon e-pie agha-thon enseejoe
nieven, entef ka nen novie nan evol,

 إنتيف كانين نوفى نان: إنطوطو إإهرى إيجون إبي آغاثون إنسيو نيفين
. ايفول
voor al wat goed is, te allen tijde aanvaardt, en onze
zonden vergeeft.

.حيـن ويغفـر لنا خطايانــا
منهـم بالصـالحِ عنـا في كـل
ِ

menhom belsala7 3ana fie kolla 7ien, wa jaghfir lana gatajana.

Voor de Vaders

لآلباء

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفي وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntef`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt
ettaiyout `nar,i`ereuc papa abba (...)
entef areh epong nem eptaho erarf em penioot et-taioot in
arshy erevs papa ava (...)
إنتيف آريه إبؤنخ نيم إبطاهو إيراطف إم بين يوت إتطايوت إن أرشي إيرفس بابا آفا
)...(
en dat Hij het leven en het leiderschap bewaart van onze
eerbied-waardige vader de hogepriester, paus abba (...) ,
)...( وأن يحف َظ حيـاةَ وقيـا َم أبينـا المكـرم رئيــــس الكـهنــــة البـابـا األنبـا
Wa en ja7faz 7ajaat wa kejaam ebiene el-mokarram ra-ies el-kehene elbaba el-anba (...)

يـقــول الـشماس

Diaken

nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
`nepickopoc abba (...)

peniwt

nem befky eshvier in litorghos penioot in episkopos
ava (...)

.)...( نيم بيف كي إشفير إن لي طورغوس بين يوت ان إيبيس كوبوس أفا
en zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de bisschop abba
(...) ,

)...( وشـريكه في الخـدمـة الــرسـوليــة أبينــا األسقـف المكرم االنبا
Wa shariekahoe fel-gidma el-rasoele-jah abiena el-oskof elmokarram el-anba (...),

يـقــول الـشماس

Diaken

`ntef,a nennobi nan e` bol.
entef ka nen novie nan evol,
. إنتيف كانين نوفى نان ايفول
en onze zonden vergeeft.
.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jaghfir lene gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

E;be
vai
ten]ho
ouoh
tentwbh
`ntekmet`aga;oc pimairwmi@ myic nan
@e;renjwk `ebol `mpaike `ehoou e;ouab vai

Celebrant

إثفى فاى تين تيهو اووه تين طوبه إن تيك ميت أغاثوس بى ما رومى
إيهواو إثؤواب فاى.
ميس نان إثرين جوك إيفول إم باى كى
ُ
Daarom vragen en bidden we Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft, sta ons toe deze heilige dag,
البشــر  ،إمنحنــا أن
صالحك يا ُمحـب
ونطلب من
من أجـــ ِل هـذا نسأ ُل
ِ
ُ
ِ
نكمـل هـذا اليــوم المقـدس.

Celebrant

يقول الكاهن

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen hiryny niben
nem tekho] @

: إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك هوتى
نيم نى
ُ
en alle dagen van ons leven in vrede en vreze
voor U te voltooien,
،وك ِ ّل أيـــام حياتِنـا بك ِ ّل ســالم مع خــوفـِــــك

يقول الكاهن

Celebrant

`V;onoc niben @ piracmoc niben @ `energi`a niben `nte
@ `pcatanac @ `pco[ni `nte hanrwmi `euhwou
إفثونوس نيفين بى راسموس نيفين إن إرجيا نيفين إنتى إبصاطاناس
هواوو :
إبسوتشنى إنتى هان رومى إف
ُ

Alle afgunst, alle bekoring, elk satanswerk, de
listen van slechte mensen,
األشـــرار،
الشيطان ومــؤامــر ِة النـــاس
ك ِ ّل حســد وك ِ ّل تجـربـة وك ِ ّل فعــ ِل
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

nem ny

nem `ptwnf `e`pswi `nte hanjaji nyethyp :
e;ouwnh `ebol : `Alitou `ebolharon:

اواونه إيفول
نيم إبطونف إإبشوى إنتى هان جاجي نى إتهيب  ،نيم ني إث ُ
آليتو إيفول هارون ،
en

zichtbaar

vijanden,

األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن ،
وقيــــام
ِ
ِ

van

de aanval
onzichtbaar,

Celebrant

يقول الكاهن

Nem `ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha paima =e=;=u
`ntak vai.

. نيم إيفول ها باى ما إثؤواب إنطاك فاي: نيم إيفول ها بيك الؤس تيرف
wend het af van ons , en van heel Uw volk, en van
deze heilige plaats, die U toebehoort.
، مــوضعـــك ال ُمقــدس هـذا
 وعــن، سائــر شع ِبـك
 وعـن، إنــزعهــا عنــا
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

@ Ny de e` ;naneu nem ny`eternofri cahni `mmwou nan
إمواو نان ،
نى ذى إث نانيف نيم نى إت إيرنوفرى صاهنى
ُ

Voorzie ons van alles wat passend en nuttig is,
والنافعــات فارزقنــا إيـاهــــا ،
الصـالحــــات
أمــا
ُ
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Je `n;ok pe `etak] `mpiersisi nan @ `ehwmi `ejen nihof nem
ni[ly @ nem `ejen ]jom tyrc `nte pijaji.

 إيهومى إيجين نى هوف نيم، جي إثنوك بى إيطاك تي إم بى إيرشيشي نان
. نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى، ني إتشيلى
want Gij zijt het die ons macht gegeven heeft op
slangen en schorpioenen en elke vijandelijke macht te
trappen.

ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي
. كل قـو ِة العــد ِو
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Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Verzen Voor Het
Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Piginmici
`mpar0enikon
:
ovoh
ninakhi `m`pnevmatikon : ov`2f3ri `mparado7on:
kata ni`cm3 `m`prof3tikon.

*Pie zj-ien miesie em partheniekon, oewoh nie nak hie
em epnevmatiekon, oe eshfierie em parazokson, kata
nie esmie em eprofietiekon.
 او إشفيري إم:  اووه ني ناكهي إم إبنفما تيكون: * بي جين ميسي إم بارثينيكون
. كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: باراذوكصون
* Een maagdelijke geboorte, en spirituele weeën, en een
paradoxaal wonder, volgens de profetische uitspraken.

.* الميالد البتولى والطلقات الروحانية عجب عجيب كاألخبار النبوية

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Xere B30leem : `tpolic `nni`prof3t3c :
03etavmec P=x=c `nq3tc : pimah =b `nAdam.
* Shere viethlee-eem, et polies en nie epro-fieties, thie
etavmes Piegristos en giets, pie mah esnav en Adam.

 ثي إيطاف ميس:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: * شيري فيث ليئيم
.  بي ماه إسناف إن آدام: بخرستوس إنخيتس
* Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,
waar Christus geboren is, de tweede Adam.
. التي ولد فيها المسيح الثاني:  مدينة األنبياء: * السالم لبيت لحم

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem
sa `eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@
tenouwst `mmof ten]`wou naf.

* Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof pe
nem sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot, ten
oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf.
 خين أوهي:  انثوف انثوف بى نيم شا إينيه:* إيسوس بخرستوس إنساف نيم فواو
.اوواوناف
اواووشت إمموف تين تى
ُ
ُ  تين: اواووت
ُ بوسطاسيس إن
* Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in eeuwigheid,
in één hypostase, wij knielen voor hem en verheerlijken Hem.

.  نسجد له ونمجده:  أ ُقنوم واحد:  أمسا واليوم وإلى األبد: * يسوع المسيح هو هو

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol .
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie: sem nie
nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان إنتيك هيريني:  موي نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتى تي هيريني
.كانين نوفي نان ايفول
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede: bevestig in
ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
.  وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh .
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie sobt eros:
en nes kiem sha eneh.
 إن نيس كيم:  آري سوبت إيروس:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. شا إينيه
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk haar: zodat
zij niet wankelt voor altijd.
.  إلي األبــد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep oo-oe
ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 نيم بي: اوواو إنتي بيفيوت
 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
ُ
. ابنيفما إثؤوأب
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in de glorie
van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
. والــروح القـــــدس:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا

De Verzen Voor Het Kerstfeest

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem
nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet: entef taletsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie nem nen sooma.
 إنتيف طالتشو إن ني:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert: en de
ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

De Verzen Voor Het Kerstfeest
أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد
*Tenovw2t `mmok w
` P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos:
nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُولدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
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لينك أوشية الـراقــديـن
link naar Het Gebed voor de Overledene
alleen op de zaterdagen - فقط في السبوت
لينك أوشيـة المـرضى
Link naar Gebed voor de Zieken
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

لينك أوشية المسافـرين
Link naar Gebed voor de Reizigers
Op alle dagen van het jaar behalve zaterdagen en zondagen
كل يوم طوال العام ماعدا السبوت واألحاد

لينك أوشية القـرابين
Link naar Gebed voor de Offeranden
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

Het Gebeden

األواشي

Het Gebed voor de
Overledenen
أوشية الـراقــديـن

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .
بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح .

يقول الكاهن

Celebrant

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc pimai-rwmi.
]Ari`vmeu`i P¡ `nni'u,y `nte nek`ebiaik@ `etau-enkot nenio
nem nen`cnyou.

تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ,أرى إفميفئى
إبتشويس إن ني إبسيشي إنتي نيك إفي أيك إيطاف إنكوت نين يوتي نيم نين
إسنيو.
ُ
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de mens
liefheeft. Gedenk, o Heer, de zielen van Uw dienaren
die ontslapen zijn, onze vaders en broeders.

يـارب أنفـس عبيـــ ِدك
صالحــك يا محـب البشــــر ،إذكـر
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
ُ
ُ
الـذيــــن رقـــدوا ،آبـائنـــا وإخــوتنــا .

يـقــول الـشماس

Diaken

Twbh `ejen
`etauenkot @

nenio]

nem

nen`cnyou

Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe etav enkot,
: طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف إنكوت

Laat ons bidden voor onze vaders en broeders
die ontslapen,
،إطلبـوا عـن آبائنـا وأخــوتِنـا الـذيــن رقـدوا
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne ellazien rak- kadoe,

Diaken

يـقــول الـشماس

au`mton `mmwou qen `vnah] `mP=,=c icjen
`p`eneh @
av emton em moo-oe gen efnahtie em Piegristos is zjen
ep eneh,
: مواو خين إف ناهتى إمبى إخرستوس يس جين إب إينيه
أف إمطون إم
ُ
en heengegaan zijn in het geloof van Christus
vanaf het begin.
ُاإليمـان بالمسيحِ منـذ
،البـــدء
وتنيحـوا في
ِ
ِ
wa tenei-je7oe fel-ieman bel-Massie7 monzoel- bed2,

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc
nenio] `n`epickopoc

ke

nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke nen jotie en
episkopos,

:  كى نين يوتى إن إبيسكوبوس: نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس
Onze heilige vaders de aartsbisschoppen, onze vaders de
bisschop-pen,

،رؤســاء األسـاقـفــة وآبائنـا األسـاقـفــ ِة
آبائنــا القــديسيــن
ِ
Aba-ene el-kiddiesien ro-a-sa2 el-asakefah wa aba-ene elasakefah,

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio]
`nhygoumenoc
ke
nenio]
`mprecbuteroc nem nen`cnyou `ndi`akwn @
nen jotie en hieghoemenos ke nen jotie em epresvieteros, nem
nen esneejoe en ziakoon,
.  نيم نين اسنيو إنذياكون: نين يوتى إن هيغومينوس كى نين يوتى إم إبريسفيتيروس
onze vaders de hegoemenen, onze vaders de priesters en
onze broeders de diakenen,

،القســــوس وإخوتنــا الشمامس ِة
وآبائنــا القمـامص ِة وآبائنـا
ِ
wa aba-ena el-kamamiesa wa aba-ene el kisoes wa eg-watiene
el-shamamise.

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `mmona,oc @ ke nenio] `nla`ikoc @ nem
`e`hryi ejen ]`anapaucic tyrc `nte ni`,ricti`anoc@
nen jotie em monagos ke nen jotie en laikos nem e-ehrie ezjen tie ana
pavsies tiers ente nie egristianos,
 نيم إإهرى إيجين تى آنابافسيس تيرس: نين يوتى إم موناخوس كى نين يوتى إن اليكوس
. إنتى نى إخرستيانوس
onze vaders de monniken en onze vaders de leken, en voor
de volkomen rust van de christenen,
. وعــن نيــاح ك ِ ّل المسيحييـن،الــرهبــان وآبائنـا العلمانييـن
وآبائنــا
ِ
Wa aba-ene el-rohban wa aba-ene el-3elmanie- jien, wa 3an nejaa7 kol
elmassie7ej- ien.

Diaken

يـقــول الـشماس

Hina `nte Pi,rictoc Pennou] ]`mton
`nnou'u,y tyrou @ qen piparadicoc `nte
`pounof @
hiena ente Piegristos Pennoetie tie emton en noe epsieshie tieroe gen
pie paraziesos ente ep oe-nof,
 تي إمطون إن نو إبسيشى تيرو خين بى باراذيسوس: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى
. اونوف
ُ إنتى إب
opdat Christus onze God de zielen van hen allen laat rusten in
het Paradijs van de Vreugde,
،النعيـم
فردوس
لكي المسي ُح إلهنــا يُنيـــح نفـــوسهـــم أجمعيـن في
ِ
ِ
Lekei el-Massie7o ielaahna jonei-je7 nefoe-sahom akhma3ien fie ferdoes
elna3iem,

Diaken

يـقــول الـشماس

`anon de hwn `ntefer pinai neman @ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
anon ze hoon entef er pie nai neman, entef ka nen
novie nan evol.
. أنون ذى هون إنتيف إيربي ناى نيمان إنتيف كانين نوفى نان إيفول
en ook ons genade verleent en onze zonden
vergeeft.
. ويغفر لنا خطايانــا، ونحـُن أيضا يصنع معنـا رحمـة
wa na7noe aidan jasna3 ma3ne ra7matan wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Arikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y
tyrou @ qen kenf `nnenio] e;ouab `Abraam
nem `Icaak nem Iakwb.
 خين كنف إن: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. نين يوتى إثؤواب أبراآم نيم إيساك نيم ياكوب
Gewaardig U, o Heer, al hun zielen te laten rusten
in de boezem van onze heilige vaders Abraham
en Isaak en Jakob.
 إبـراهيـم،حضـن آبـائنـا القـديسيـن
سهـم جميعا في
تفضل
ُ يـارب نيـح نفـو
ُ
ِ
. وإسحـق ويعقـوب

يقول الكاهن

Celebrant

Sanousou qen ouma `n`,loy @ hijen `vmwou `nte
`pemton @ qen piparadicoc `nte `pounof.

شانو شو خين اوما إن إخلو إى هيجين إفمواو إنتى اب إمطون خين بى
بارا ذيسوس إنتى إبؤونوب :
Verzorg hen in grazige weiden aan rustige
wateren in het Paradijs van de Vreugde.
فـــردوس النعيــم،
مـــاء الــراحـــــ ِة في
مـوضـع ُخضــرة على
عُل ُهــم في
ِ
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Pima `etafvwt `ebol `nqytf @ `nje pi`mkah `nhyt nem
]lupy nem pifi`ahom @ qen `vouwini `nte ny =e=;=u `ntak.

بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف إنجى بى إمكاه إنهيت نيم تى ليبى نيم بى
اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك.
فياهوم خين إف ُ
De plaats waar verdriet, kommer en zuchten
gevlucht zijn, in het licht van Uw heiligen.
ُ
نـــور قـديسيــك.
الحـزن والكآبةُ والتنهــ ُد في
المـــوضع الــذي هــرب منـه
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Ek`etounoc `ntoukecarx qen pi`ehoou `etak;asf@ kata
nek`epaggeli`a `mmyi ouoh `natme;nouj. Ek`eer,arizec;e
nwou `nni`aga;on.

ايهواو إيطك ثاشف كاطا نيك إب
إك إي طونوس إنتو كيصاركس خين بى
ُ
.نواو إن نى أغاثون
 أك إى إير خاريزستى: أنجيليا إممى اووه إن أت ميثنوج
ُ
Wek hun lichamen op, op de dag die U voorbestemd
hebt, volgens Uw ware getrouwe beloften, Schenk hun
al het goede van Uw beloften,

،ــر الكاذبــ ِة
أقــم أجســادهـم في
ِ
ِ اليـوم الـذي رسمتـه كمواعيدك الحقيقيــ ِة غي
،هــب لهـم خيـــرات مـواعيـــدك

Celebrant

يقول الكاهن

`nte nek`epaggeli`a@ ny`ete `mpe bal nau `erwou @ oude `mpe
masj co;mou @ oude `mpou`i `e`hryi `ejen `phyt `nrwmi.
Ny`etakcebtwtou V] `nny e;mei `mpekran `e;ouab.
مو اوذى
إنتى نيك إب أنجليا نى إيتى إمبى فال ناف
ُ إيرواو اوذى إمبى ماشج سوث
ُ
 نى إيطاك سفطوطو إفنوتى إن ني إثمى إم: إمبو إإهرى إيجين إبهيت إن رومى
. بيكران إثؤواب
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.

ِّ عيـن ولــم تسمـ ُع به
ِّ
 ما أعـددتــه،أذن ولــم يخطـُر علي قلــب بشــــر
ما لــم تـره
. القــدوس
اسمــــك
ِ يا اللـه لمحبي
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Je `mmon mou sop `nnek`ebiaik alla ouou`wteb `ebol
@pe. Icje de ouon oumet`amelyc [i `erwou

او اوتيب إيفول بى  :إيس جى
او ُ
مو شوب إن نيك إيفى أيك أال ُ
جى إممون ُ
او ميت أميليس إتشى إيرواو
اواون ُ
ذى ُ
Omdat er voor Uw dienaren geen dood is maar
een doorgang, En indien zij nalatig
لحقـهــم تـوان،
ألنــه ال يكــون
ِّ
مــوت لعبيـ ِدك بـل هــو انتقـا ِل ،وإن كان ِ

Celebrant

يقول الكاهن

ie oumetat]`h;yf hwc rwmi@ `eauervorin `nouarx ouoh
auswpi qen paikocomoc. `N;ok de hwc `aga;oc ouoh
`mmairwmi

او صاركس اووه
ُ او ميت أت تى إهثيف هوس رومى إى أف إير فورين إن
ُ يى
:  انثوك ذى هوس أغاثوس اووه إم ماى رومى: أفشوبى خين باى كوزموس
of onachtzaam zijn geweest als mens, daar zij in een
menselijk lichaam in deze wereld woonden . O Goede
Menslievende God,

ّ ِ أو تفــريــ
 فأنـــت.  وقـد لبســوا جسـدا وسكنـوا في هـذا العالــم،ط كبشـر
،البشــــر
ب
ِ كصالـــحِ ومحـ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

V] arikataxioin P¡ `nek`ebiaik `n,ricti`anoc
`nor;odoxoc et qen ]oikomeny tyrc@
إفنوتى أري كاطا كسين إبتشويس إن نيك إيفي أيك إن إخرستيانوس إن
.اورثوذكسوس إتخين تي إيكومينى تيرس
gewaardig U, o Heer, hen in vrede te laten rusten
en hen te vergeven; Uw dienaren, de orthodoxe
christenen in de hele wereld
اللهــم تفضـل يارب عبيـ ِدك المسيحييـن األرثوذكسيين الـذين في المسكونـ ِة
،كلـ ِّها

Celebrant

يقول الكاهن

icjen nima `nsai `nte `vry sa nefma`nhwtp @ nem
icjen `pemhyt sa `vryc @
إيس جين نى ما إنشاى إنتى إفرى شانيف ما إن هوتب نيم إيس جين بي
: إم هيت شا إفريس
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
van het noorden tot het zuiden,

 ومن الشما ِل إلى الجنوب،مغاربهـا
الشمس إلى
مشـارق
من
ِ
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

piouai piouai kata pefran nem ]ou`i ]ou`i kata
pecran@ Kuri`e ma`mton nwou@ ,w nwou `ebol.
بى اوواى بى اوواى كاطا بيفران  :نيم تى اووى تى اووى كاطا بيس ران
كونواو إيفول .
نواو
كيريى ما إمطون
ُ
ُ
een ieder bij zijn naam en een ieder bij haar naam
genoemd.

يـارب نيحهــــم ،وأغفــر لهـم .
بإسمها،
ك ِ ّل واحـد بإسم ِه وك ِ ّل واحـدة
ِ
ُ

يقول الكاهن

Celebrant

Je `mmon `hli efouab e` ;wleb oude kan ou`ehoou
`nouwt@ pe nefwnq hijen pikahi.

اواوت بى بيف
او
إيهواو إن ُ
ُ
اوذى كان ُ
جى إممون إهلى إفؤواب إيثوليب ُ
اونخ هيجين بى كاهى :
Want er is niemand rein, vrij van smet, al duurt
zijn leven maar één dag op aarde,
فإنه ليــس أحــ ِ ّد طاهـرا من دنس ولو كانت حياتـُه يومـا واحدا على
األرض،
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

`N;wou

men ham ny P¡ `eak[i `nnou'u,y ma`mton
nwou@ ouoh marou`er`pem`psa `n]metouro `nte nivyou`i.
او
ُ إنثواو مين هام نى إبشويس إى أكتشى إن نو إبسيشى ما إمطون نو
ُ
. اورو إنتى ني فيؤوى
اووه
ُ مارو إيرإب إم إبشا إنتى ميت
ُ

Maar degenen, o Heer, wier zielen U tot U hebt
genomen, laat hen in vrede rusten, en mogen zij
het hemelse Koninkrijk waardig zijn.
 نيحهــــم وليستحقــوا،يـارب الــذيــــــن أخــذت نفـوسهــم
أمــا هـــم
ُ
.ت
ِ ملكـوت السمــوا

يقول الكاهن

`mpenjwk

@nan

Celebrant

`Anon de tyren `ari,arizec;e
`n,rictianoc `efranak `mpek`m;o.

آنون ذى تيرين آرى خاريذستى نان إم بين جوك إن إخرستيانوس إفراناك
إم بيك إمثو :
En schenk ons allen de christelijke volmaaktheid
die U welgevallig is,
فهب لنــا كمالنـا المسيحي الــذي يـرضيـك أمامـك،
وأما نحـن كلـُّنا ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Ouoh moi `nwou neman `noumeroc@ nem ouklyroc@ nem
ny=e=;=u tyrou `ntak.
او إكليروس نيم ني إثوواب
اووه موى إن
او ميروس نيم ُ
اواو نيمان إن ُ
ُ
تيرو إنتاك .
en geef hun en ons een deel en een erfdeel met al
Uw heiligen.
وأعطهـــم وإيــانــا نصيبــا وميـراثـا مع كافـ ِة قــديسيــــك .
ِ
الفهرس Index -

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.
Laat ons lofprijzen - فلنـُسب ُح مع المالئكـة

لينك أوشية الـراقــديـن
link naar Het Gebed voor de Overledene
alleen op de zaterdagen - فقط في السبوت
لينك أوشيـة المـرضى
Link naar Gebed voor de Zieken
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

لينك أوشية المسافـرين
Link naar Gebed voor de Reizigers
Op alle dagen van het jaar behalve zaterdagen en zondagen
كل يوم طوال العام ماعدا السبوت واألحاد

لينك أوشية القـرابين
Link naar Gebed voor de Offeranden
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Zieken
أوشيـة المـرضى

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

@Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh Pencwtyr
I=y=c P=,=c.

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح.

يقول الكاهن

Celebrant

@ }en]ho ouoh tentwbh `ntekmet`aga;oc pimairwmi
`Ari`vmeu`i P¡ `nny`etswni `nte peklaoc.
تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ,أرى إف
ميفئى إبتشويس إن ني إتشونى إنتى بيك الؤس .

Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft, Gedenk, o Heer, de zieken onder
Uw volk.
يـارب مرضى
صالحـــك يا محــب البشــــر ،اذكر
نســـأل ونطلــب مـن
ِ
ُ
شعـبـِــك .

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou etswni
qen jinswni niben @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe et shoonie gen
zj-ien shoonie nieven
: طوبه إيجين نين يوتي نيم نين إسنيو إتشوني خين جين شوني نيفين
Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die ziek
zijn,
، إطلبوا عن آبائنا وأخوتنا المرضى بكل مرض
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol ma-radin,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ite qen paitopoc `ite qen mai niben.
e-te gen pai topos e-te gen mai nieven,
. إيتى خين باي طوبوس إيتى خين ماى نفين
door elke ziekte, of zij hier zijn of elders,
َ إن
.كان في هذا المسكن أو بكل موضع
in kaan fie haza el-maskan auw bekol mauw-de3.

Diaken

يـقــول الـشماس

hina `nte P=,=c Pennou] er`hmot
nemwou `mpioujai nem pital[o @

nan

hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan nemo-oe em pie
oe-khai nem pie taletsho,

نيمواو إمبي ا ُوجاي نيم
هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إير إهموت نان
ُ
: بي طالتشو
opdat Christus onze God hen en ons begenadigt met sterkte en
genezing,

،والشفاء
لكي المسي ُح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافي ِة
ِ
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom bel 3afeja2,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ntef,a nennobi nan e` bol.
entef ka nen novie nan evol,
. إنتيف كانين نوفى نان ايفول
en onze zonden vergeeft.

.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jaghfir lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

nem

Celebrant

@

`Eakjempousini
qen
hannai
hanmetsenhyt matal[wou

إى أك جيم بوشينى خين هان ناى نيم هان ميت شينهيت ما طالتشوا ُو .

Bezoek hen met Uw genade en erbarmen, genees
hen.
ت إشفهــم .
تع َّهـدهـُــم
بالمـراحـم والــرأفــا ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

`Aliou`i `ebol harwou nem `ebol haron `nswni niben nem iabi

niben@ ni`pneuma `nte niswni [oji `ncwf. Ny`etauwck
eu`styout qen niiabi matounocou ouoh manom] `nwou.
هارواو نيم إيفول هارون إتشونى نيفين نيم يافى نيفين بى إبنيفما
اووى إيفول
ُ
ألي ُ
يوت خين نى يافى
إنتى نى شونى اتشوجى انسوف  :ني إيطاف اوسك إيف إشتي ُ
اواو.
صو اووه ما نومتى إن ُ
نو ُ
ماطو ُ
ُ
Verwijder iedere ziekte en iedere kwaal van hen en van
ons, verdrijf iedere geest van ziekte. En zij die
bedlegerig zijn, richt hen op en troost hen.
أطـرده،
األمـراض
سـقـــــــم ،وروح
إنـزع عنهــم وعنـا ،ك ِ ّل مــرض و ك ِ ّل ُ
ِ
ُ
األمـــراض أقمهـــم وعـزهــــم،
والـــذيـــن أبطــأوا مطــروحيـــن في
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Nyet`themkyout `ntotou `nni=p=n=a `n`aka;rton `aritou tyrou
`nremhe. Nyet qen ni`stekwou @ ie nimet`alwc @ ie nyet,y
qen niexoricti`a @ ie nie,malwci`a@
: كييوت إنطوطو إن نى إبنفما إن أكاثرطون أريطو تيرو إنريمهى
ني إيت إت ِهم
ُ
إشتيكواو يى نى ميت آلوس يى ني إت شي خين نى إكسوري ستيا
ني إيت خين نى
ُ
: يى ني إخمالوسيا
En zij die gekweld worden door onreine geesten,
bevrijd hen allen. Zij die in de gevangenissen of
kerkers zijn, zij die in ballingschap verkeren
جــون او
 الـذيـن في الس، إعتقهــم جميعــا،والمعـذبــيـن مــــن األرواحِ النجســــ ِة
ِ
،المطابـق او الـذيـن في النفي او السبي
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

ie ny`etou`amoni `mmwou qen oumetbwk ecensasi @ P¡ `aritou
tyrou `nremhe ouoh nai nwou. Je n
` ;ok petbwl `nnyetcwnh
`ebol@ ouoh ettaho ` `eratou `nny`etauraqtou `eqryi.

تيرو
طو
إيطو أمونى
يى ني
ُ
ُ اوميت فوك إس إين شاشى إبشويس أري
ُ إممواو خين
ُ
ُ
 جى إنثوك بيت فول إن ني إيت صونه إيفول اووه إت: نواو
إنريمهى اووه ناى
ُ
. أفراختو إإخرى
إيراطو إن ني إيت
طاهو
ُ
ُ
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,

 ألنـك، يـارب إعتـقهم جميعـــا وإرحمهــم، المقبـوض عليهـم في عبـوديــة مـرة
او
ِ
. أنت الــذي تحــ ُل المــربوطيـن وتقيـ ُم السـاقطيـن

Celebrant
يقول الكاهن
}helpic `nte ny`ete `mmon tou helpic @ ]bo`y;i`a `nte ny`ete `mmon
tou bo`y;oc. `:nom] `nte nyetoi `nkouji `nhyt@ pilumyn `nte nyet,y
qen pi,imwn. "u,y niben ethejhwj ouoh `etou`amoni `ejwou.

تو فو
تو هيلبيس تى فوإيثيا إنتى ني إيتى إممون ُ
تى هيلبيس إنتى ني إيتى إممون ُ
إيثوس  :إثنومتى إنتى ني إت اوي إنكوجى إنهيت بى ليمين إنتي نى إتشي خين بى
إيجواو .
شيمون  :إبسيشى نيفين إت هيج هوج اووه إيطو أمونى
ُ
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,

ِّ
ُ
معيــن ،عــــزا ُء صغيـــري
ومعيــن من ليس له
رجـا ُء من ليـس له رجـا ِ ّء،
لمقبوض
األنفـس المتضايق ِة أو ا
العاصف ،كل
ب مينـا ُء الـذيـن في
ِ
ِ
ِ
القلـــــــو ِ
عليهــا،

Celebrant
يقول الكاهن
Moi `nwou P¡ `nounai@ moi nwou `nou`mton @ moi nwou `nou`,bob @ moi
nwou `nou`hmot @ moi nwou `noubo`y;i`a @ moi nwou `noucwtyri`a @ moi
nwou `noumetref,w `ebol `nte nounobi nem nou`anomi`a.

نواو إن او إكفوب
او إمطون موى
اوناى ,موى
موى
ُ
نواو إن ُ
ُ
نواو إبشويش إن ُ
ُ
او سوتيريا موى
او فويثييا  :موى
او إهموت موي
موى
نواو إن ُ
ُ
نواو إن ُ
ُ
نواو إن ُ
ُ
او ميت ريف كو إيفول إنتى نُو نوفى نيم آنوميا.
نواو إن ُ
ُ
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.

يارب رحمة ،أعطهـــا نيــاحــا ،أعطهــا بــرودة ،أعطهــا نعمـــة ،أعطهــا
أعطها
ُ
وآثـامهـا .
معــونـــة ،أعطهــا خـالصـــا ،أعطهــا غـفـــران خطايــاها
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
` non de hwn P¡ @ niswni `nte nen'u,y matal[wou @ ouoh na
A
nenkecwma `arevaqri `erwou. Picyini `mmyi `nte nen'u,y nem
nencwma @ pi`epickopoc `nte carx niben @ jempensini qen pekoujai.
طالتشواو  :اووه نان نين كى صوما
آنون ذى هون إبتشويس نى شونى انتي نين إبسيشى ما
ُ
إيراواو .بى سينى إممى إنتى نين إبسيشى نيم نين صوما بى إبيسكوبوس إنتى
أرى فاخرى
ُ
او جاى .
صاركس نيفين  :جيم بين شينى خين بيك ُ
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.

يـارب أمـراض نفــوسنـا اشفهـــــــا ،والتي ألجسادنــا عـا ِفهـــا ،أيها
ونحـن أيضـا
ُ
بخـالصــــك.
سنـا ،وأجسـا ِدنا ،يا مـدبـر كـل جســـد تعهـدنـا
ي الـــذي ألنـفـ ِ
ُ
ِ
الطبيب الحقيق ُّ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.
Laat ons lofprijzen - فلنـُسب ُح مع المالئكـة

لينك أوشية الـراقــديـن
link naar Het Gebed voor de Overledene
alleen op de zaterdagen - فقط في السبوت
لينك أوشيـة المـرضى
Link naar Gebed voor de Zieken
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

لينك أوشية المسافـرين
Link naar Gebed voor de Reizigers
Op alle dagen van het jaar behalve zaterdagen en zondagen
كل يوم طوال العام ماعدا السبوت واألحاد

لينك أوشية القـرابين
Link naar Gebed voor de Offeranden
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Reizigers
أوشيـة المسافـرين

يقول الكاهن

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratw
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh Pencwtyr
I=y=c P=,=c.

Celebrant

بالين أون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح .

يقول الكاهن

Celebrant

@ }en]ho ouoh tentwbh `ntekmet`aga;oc pimairwmi
`Ari`vmeu`i P¡ `nnenio] nem nen`cnyou `etause
`e`psemmo.
تين تيهو أووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ,أرى إفميفئى
إبتشويس إن نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف شى إإبشي ممو .
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze vaders en
broeders die op reis zijn
يـارب آبـائنــــا
البشــــر  ،اذكـر
صالحـك يا محــب
ونطلـب من
نســأل
ِ
ُ
ُ
ِ
وإخــوتـنــا المســافــريــن.

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou `etause
`e`psemmo @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe etav she e-ep
shem-mo,
:طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف شى إإب شيممو
Laat ons bidden voor onze vaders en broeders
die op reis zijn,
،إطلبـوا عـن آبائنـا وأخوتنا المسافـرين
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-mosaferien

Diaken

يـقــول الـشماس

ie nye;meu`i `ese qen mai niben @ coutwn
noumwit tyrou @
je nie ethmevie Ie-she gen mai nieven, soetoon noe
mooit tieroe,

: نومويت تيرو
ُ  صوتون: يى ني إث ميفىء إيشى خين ماى نيفين
of van plan zijn op reis te gaan, in iedere plaats,
Vergemakkelijk al hun wegen,

، سهـــل طــرقهـــم أجمعيـن،والـذيـن يضمـرون السفر في كل موضع
we el-laziena jodmer-roen el-saffar fie kol mauwde3,
Sahel torok-hom akhma3ien,

Diaken

يـقــول الـشماس

`ite `ebol hiten `viom @ ie niiarwou @ ie
nilumny @ ie nimwit `mmosi @ (ie piayr) @
e-te evol hieten efjom, je nie jaroo-oe je nie liemnie je nie mooit em
moshie, ( je pi A-ier )
 ( يي بى أ:  يى ني مويت إم موشي:  يي ني ليمني: يارواو
 يى ني: إيتى إيفول هيتين إفيوم
ُ
) إير
of het op zee, de rivieren, de meren, op de wegen of in de
lucht is,

، ) إن كان في البحـر أو األنهـار أو البحيرات أو الطـرق المسلوكة (أو الجو
in kana fel-ba7r auw el-anhar auw el-bo7ajrat auw el-torok elmesloekah, ( auw el gew ) ,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ie eu`iri `mpoujinmosi `nry] niben @
je ev-ierie em poe zjen moshie en rietie nieven,
.بوجين موشي إنريتي نيفين
ُ يى إف إيري إم
en voor hen die op elke andere manier reizen,
، او المسافرين بكل نوع
auw el-mosa-ferine bekol nauw3in.

Diaken

يـقــول الـشماس

Hina `nte P=,=c Pennou] tac;wou `eny`ete nouou
`mma`nswni qen ouhiryny @ `ntef,a nennobi nan
`ebol.

hiena ente Piegristos Pennoetie tas too-oe, enie e-te-noe-oe, emma en
shoopie gen oe hierienie, entef ka nen novie nan evol.
 إمما إنشونى خين: او
 طاس: هينا إنتي بى إخرستوس بين نوتي
ُ نو
ُ طواو إيني إيتى
ُ
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: اوهيرني
ُ
opdat Christus onze God hen veilig terugbrengt naar hun huis en
onze zonden vergeeft.
. ويغفــر لنـا خطايانــا،لكي المسيح إلهنـا يـردهم إلى مساكنهم سالميـن
Lekei el-Massie7 ielaahna jarod-dehom iela mesa-kenhom salemien, wa
jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Ie nye;meu`i `ese qen mai niben@ coutwn noumwit
tyrou @ `ite `ebolhiten `viom@ ie niiarwou@ ie
nilumny@

 إيتى: يى ني إث ميفئى إيشى خين ماى نيفين صوطون نومويت تيرو
:يارواو يى ني ليمنى
 يي نى: إيفول هيتين إفيوم
ُ

En degenen die van plan zijn te reizen, waar dan
ook, vergemakkelijk al hun wegen,
،والـذيــن يضمــرون السفـــر في كل مكــــان سهــل طـرقهــم أجمعيــن

Celebrant

يقول الكاهن

ie nimwit `mmosi ie piayr@ ie eu`iri `mpoujinmosi `nry] niben.
Ouon niben et qen mai niben ma`tvwou `eqoun `eoulumyn
`njamy@``eoulumyn `nte pioujai.
اواون نيفين
ُ : يى نى مويت إمموشى يى إفئيرى إمبو جين موشي إنريتى نيفين
 إى أوليمين إنتى بى: فواو إيخون إى أوليمين إنجامى
إتخين ماى نيفين ما إت
ُ
: اوجاى
ُ
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.

 أو،إن كان في البحـر أو األنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو في الجـو
.الخالص
اء
ِ  ر َّد ُهـم إلى مينـاء هادئـة مينـ، كل أحـد بكل موضع،السالكين بكل نـوع
ِ

Celebrant

`Arikataxioin

يقول الكاهن

`ari`svyr `n`s[yr nem `svyr `mmosi
nemwou. Myitou `eny`ete nouou qen ourasi eurasi@
qen outoujo eutoujyout.
 ميتو: نيمواو
أري كاطاكسين أري إشفير إن إشتير نيم إشفير إم موشى
ُ
.توجو إفتوجيوت
ُ أو
ُ أوراشى إفراشى خين
ُ او خين
ُ نو
ُ إينى إيتى
Gewaardig U hen te vergezellen bij vertrek en
onderweg, breng hen veilig en wel terug naar hun
huizen met blijheid in vreugde.
منازلهـم
 ردَّهـم إلى،المسيـر
تفـَّضل اصحبهـم في اإلقـالعِ واصحبهـم في
ِ
ِ
.بالفـرحِ فرحيـن وبالعافي ِة ُمعافيـن

Celebrant

`Ari`svyr

يقول الكاهن

`nerhwb nem nek`ebiaik @ qen hwb niben `n`aga;on
Anon de hwn P¡ tenmetrem`njwili et qen paibioc vai @
`areh `eroc `nateblaby `nat,imwn `nat`s;orter sa `ebol.
أرى إشفير إن إيرهوب نيم نيك إيفي أيك خين هوب نيفين إن
 آريه:  أنون ذي هون إبشويس تين ميت ريم إنجويلى إتخين باى فيوس فاى: أغاثون
.إيروس إن أتي فالفى إن أت شيمون إن أت إشتورتير شا إيفول

Neem deel aan het werk van Uw dienstknechten, in alle
goede werken. En ook wij, o Heer, bewaar ons
vreemde-lingschap in dit leven voor kwaad, storm en
onrust, tot de volein-ding.
ُ
يـارب غـُربتـنـا في هـذا
ونحـن أيضا
،إشتـرك في العم ِل مع عبيـدك في ك ِ ّل عمــل صالح
ُ
ِ
.االنقضــاء
بغيــر مضرة وال عاصف وال قـلـق إلى
 احفظهــا،العمـر
ِ
ِ
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.
Laat ons lofprijzen - فلنـُسب ُح مع المالئكـة

لينك أوشية الـراقــديـن
link naar Het Gebed voor de Overledene
alleen op de zaterdagen - فقط في السبوت
لينك أوشيـة المـرضى
Link naar Gebed voor de Zieken
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

لينك أوشية المسافـرين
Link naar Gebed voor de Reizigers
Op alle dagen van het jaar behalve zaterdagen en zondagen
كل يوم طوال العام ماعدا السبوت واألحاد

لينك أوشية القـرابين
Link naar Gebed voor de Offeranden
op zondagen en feestdagen - اآلحاد واألعياد

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Offeranden
أوشيـة القـرابين

يقول الكاهن

Celebrant

@Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh Pencwtyr
I=y=c P=,=c.

بالين أون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح.

Celebrant
يقول الكاهن
}en]ho ouoh tentwbh `nteket`aga;oc pimairwmi. `Ari`vmeu`i P¡
`nni;uci`a ni`procvra nisep`hmot `nte ny`etau`er`procverin@`` Eoutai`o
nem ou`wou `mpekran e;ouab.

 أرى إفميفئى, تين تيهو أووه تين طوبه إنتيك ميت آغاثوس بى ماى رومى
إبشويس إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى شيب إهموت إنتى نى إيطاف إير إبروس
.اواوامبيك ران اثؤواف
ُ او
ُ اوطايو
ُ  إى: فيرين
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, tot eer en glorie van Uw Heilige Naam.

يارب صعائـد وقرابيـن وشكـر
 اذكـر،صالحـك يا ُم ِحب البشــر
ونطلب من
نسـأل
ِ
ُ
ُ
.إلسمــك القــدوس
 كــرامـــة ومجـــدا،الـذيـن يـُقـربـون
ِ

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous @ `nni;ucia
ni`procvora @
Toobh ezjen nie etfie em ef roo-oesh en nie
thiesia nie epros fora
إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس فورا
طوبه إيجين ني إتفى
ُ
Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de
offers, de offergaven,
،اطلبوا عن المهتمين بالصعائ ِد والقرابين
Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien,

يـقــول الـشماس

Diaken

ni`apar,y nineh
nijwm `nws @
`nerswousi@

ni`c;oinoufi
nikumillion

ni`ckepacma
`nte pima

nie aparshie nie neh nie estoi noefie nie eskepasma nie khoom en
oosh nie kiem-miellion ente pie ma en er shoo-oe shie,

 نى إس كيباس مانى جوم إن إوش نى: نى أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى
: إيرشواوشى
كيميليون إنتي بى ما إن
ُ
de eerstelingen, de olie, de wierook, de voorhangsels, de kerk-boeken
en de altaar-vaten,

. وأواني المذبح، وكتب القراء ِة، والستور،والبخور
،ت
ِ والبكور والزي
ِ
ِ
wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah
wa-awanie el-mezba7.

Diaken

يـقــول الـشماس

Hina `nte P=,=c Pennou] ]sebi`w nwou qen
I=l=y=m `nte `tve @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie tie sheveejo noo-oe gen
Jerosaliem ente etfe, entef ka nen novie nan evol.

نواو خين يروساليم إنتي إتفي إنتيف
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het Hemelse
Jeruzalem en onze zonden vergeeft.

. ويغفر لنا خطايانا،لكي المسي ُح إل ُهنا يكافئهم في أورشليم السمائي ِة
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-maeejah wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e=;=u
`nellogimon `nte `tv @ `eou`c;oi `n`c;oinoufi@ `eqoun
@`etekmetnis] etqen nivyou`i

شوبو إيروك إيجين بيك ثيسيا إستيريون إثؤواب إن إيللو جيمون إنتى إتفى
ُ
او إسطوى إن إسطوي نوفى إيخون إيتك ميت نشتى إتخين نى فيؤوى :
إى ُ
Aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en hemels
altaar, als de geur van wierook, die tot Uw
Grootheid komt in de hemel
المقـــدس ،الناطـق السمــائي رائحـــة بخــور
مـذبحـــك
إقبـلهـا إليـك على
ِ
ِ
ت،
تدخــ ُل إلى عظمتـِك التي في السمــوا ِ

يقول الكاهن

nem

Celebrant

nekaggeloc

`nte

`ebolhiten
`psemsi
nekar,yaggeloc =e=;=u.

إيفول هيتين إبشيمشى إنتى نيك أنجيلوس نيم نيك أرشى أنجيلوس
اثؤواب.
door de dienst van Uw heilige engelen en
aartsengelen.
ورؤســاء مالئكتِـك المقـدسيـن.
بـواسطــ ِة خــدمــ ِة مالئكتِـك
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

M`vry] `etakswp `erok `nnidwron `nte pi`;myi `Abel @
nem ];uci`a `nte peniwt `Abraam @ nem ]tebi `cnou]
`nte ],yra.
إم إفريتى إيطاك شوب إيروك إن ني ذورون إنتى بى إثمى أفيل نيم تى
. ثيسيا إنتى بين يوت أبراآم نيم تى تيفى إسنوتى إنتى تى شيرا
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;
 وذبيحــة أبينــــا إبــراهيـــم،الصديــق
وكما قـبلـت إليـك قــرابيـن هـــابيـل
ِ
.وفلسي األرملـــ ِة

Celebrant

يقول الكاهن

Pairy] on nikeeu,arictyrion `nte nek`ebiaik sopou
`erok@ na pihou`o nem na pikouji@ ny`ethyp nem
nye;ouwnh `ebol.

باى ريتى اون نى كى إفخاريس تيريون إنتى نيك إيفى أيك شوبو إيروك
.اواونه إيفول
ُ هواو نيم نابى كوجى ني إيت هيب نيم ني إس
ُ نابى
aanvaard zo ook de votiefgave van Uw dienaren,
zij die veel hebben en zij die weinig hebben,
openlijk of in het verborgene.
ب
ب
ِ الكثيــر وأصحــا
ِ  أصحــا،هكــذا أيضا نــذور عبيـدك إقبلهـا إليـك
ِ
.ت والظاهرات
ِ  الخفيا،القليـ ِل

يقول الكاهن

Celebrant

Nye;ouws `e`ini nak `eqoun ouoh `mmon `ntwou@ nem
ny``etau``ini nak `eqoun qen pai`ehoou `nte voou
`nnaidwron nai.
إنطواو  :نيم نى إيطاف إينى ناك
اواوش إى إينى ناك إيخوناإممون
ُ
ني إث ُ
فواو إن ناى ذورون ناى .
إيهواو إنتى
إيخون خين باى
ُ
ُ
Ook zij die U willen geven maar niets hebben en zij die
U vandaag deze offergaven hebben opgedragen.

والـذيـن يـريـدون أن يقــدمـوا لـك وليس لهم ،والـذيـن قـدمـوا لـك في
اليـوم هـذه القـرابيــن ،
هـــذا
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Moi nwou `nniattako `n`tsebi`w `nnye;natako@ na
nivyou`i `n`tsebi`w `nna `pkahi@ nisa`eneh `n`tsebi`w
`nni`procoucyou.
 نا نيفيؤوى إن: نواو إن نى إت طاكو إن إتشفيو إن ني إث ناطاكو
موى
ُ
. سيو
ُ  نى شا إينيه إن إتشيفيو إن نى إبروس س ُو: إتشيفيو إن نا إبكاهى
Geef hun het onver-gankelijke in plaats van het
vergankelijke, het hemelse in plaats van het
aardse, het eeuwige in plaats van het tijdelijke.
،ت
ِ ت ِعـوض األرضيا
ِ  السمائيــا،ت
ِ أعطهـــم الباقيـــات ِعـوض الفانيـــا
ِ
،ت
ِ ت ِعـوض الـــزمنيـا
ِ األبديا

يقول الكاهن

Celebrant

Nou`you noutamion mahou `ebolqen `aga;on niben.
Matakto `erwou P¡ `n`tjom `nte nekaggeloc @ nem
nekar,yaggeloc =e=;=u.
رواو
نو طاميون
ماهو إيفول خين أغاثون نيفين  :ماطاك طو إي ُ
ُ
إيو ُ
نو ُ
ُ
إبتشويس إن إتجوم إنتى نيك إنجيلوس نيم نيك أرشى أنجيلوس إثؤواب.
Vul hun huizen en hun opslagplaatsen met alles
wat goed is, Omring hen, o Heer, met de kracht
van Uw heilige engelen en aartsengelen.
يـارب بقـو ِة
ت ،أحطهـم
بيـوتـُهـم ومخازنـُهـم إمألهــا من ك ِ ّل الخيــــــــرا ِ
ُ
مالئك ِتــك ورؤســاء مالئك ِتــك األطهـار.

يقول الكاهن

Celebrant

]`M`vry

`etauer`vmeu`i `mpekran =e=;=u hijen pikahi@ `aripoumeu`i
hwou P¡ qen tekmetouro@ ouoh qen paike`ewn vai
`mper,au `ncwk.
إم إفريتى إيطاف إير إفميفئى إم بيك ران إثؤواب هيجين بى كاهى  :أري ب ُوميفئى
اورو  :اووه خين باى كى إ اون فاى إمبير كاف
هواو إبتشويس خين تيك ميت ُ
ُ
إنسوك .
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.

يـارب في
وكما ذكروا إس َّمـك القدوس على األرض ،أذكــرهـم هــم أيضا
ُ
الــدهـــر ال تتـركهـم عنــك.
ملكـوتِـك ،وفي هــذا
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.
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فلنُسبح مع المالئكة

 المجـ ُد للـه في األعالي وعلى: فلنـُسب ُح مع المالئكـة قائليــن
، نـُباركـك،سبحـك
سالم وفى
ّ ُ  نـ، الناس المسرة
َّ األرض ال
ِ
ِ
،ق بمجــدك
، نسجــ ُد لـك،نخد ُمــك
ُ  نـْنطــ،ونعتـرف لـك
ُ
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,

Laat ons lofprijzen

فلنُسبح مع المالئكة

ُ اللـه،سمــوات
ُ
ْ ن
الـرب
 أيها،شكــرك من أجــ ِ ّل ِعظــم مجــدك
ْ المالـك على ال
ُ
ُ والـرب اإل
ح
،اآلب ضابط الك ِ ّل
ُ بـن الواحـ ُد الوحيـ ُد يســـو
ُ  والــرو،ع المسي ُح
ُ
ُ
ُ
، رافــ ُع خطيـةَّ العالـم،إبــن اآلب
،الـرب اإللهُ حمـ ُل اللـه
 أيهــا،القــدس
ُ
، إقبـ ُل طلباتنـا إليـك، يا حامـ ُل خطيـَّة العالـم،إرحمنــا
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. 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.

Laat ons lofprijzen

وحـُدك
،آميـن
،األبــ ِد

فلنُسبح مع المالئكة

ْ الجالـس
 أنت،القـدوس
 أنت وحـدك،عـن يميـن أبيـه إرحمنــا
أيُهـا
ُ
ُ
،ب
ح
ُ العالي ياربى يسـو
ُ ع المسي ُح والـرو
ِ
ِ  مجـدا للـه اآل،القـدس
 وإلى أبــد، وأسب ُح اسمــك القــدُّوس إلى األبــ ِد،أباركــك ك ِ ّل يــوم
ِ
، آميــن

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.

Laat ons lofprijzen

فلنُسبح مع المالئكة

َّ ،ُمنـذُ الليـل ُروحي تُبكـر إليـك يا إلهي
،األرض
ألن أوامـرك هي نـو ُر على
ِ
،ب تسم ُع صوتي
ُ
ُ  باكــرا يـار، ألنـك صرت لي ُمعينــا،كنـت أتلــو في طرقـك
. أقــف أمامـك وتــراني
بالغــداة
ُ
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.

Heilige God

ي الـذي ال
دوس
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،القـوى
ُّ ـدوس الح
ُّ
ْ
. حمنـا
 الـذي ُولـِد مـن،مـوت
يـ
ُ
ْ  إ ْر،العــذراء
ي الـذي ال
دوس
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،القـوى
ُّ ـدوس الح
ُّ
. حمنـا
يـ
ُ
ْ  إ ْر، الذي ُص ِلب عنا،مـوت

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

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

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

 الذي قـام،مـوت
ي الـذي ال يـ
دوس
ُ
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،القـوى
ُّ ـدوس الح
ُّ
. حمنا
ِ من األموا
َّ ت وصعد إلى ال
ْ  إ ْر،سموات
،الدهـور
هـر
ب
ُ واالبــن والـرو
ِ المجـ ُد لآل
ِ
ِ  اآلن وك ِ ّل أوان وإلى د،ح الـُقـدس
ِ
.آميـن
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
verrezen uit de doden en opgevaren ten hemel,
ontferm U over ons.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

ُ
ُ
 أيُّهـا،حمنـا
الثالـوث
 أيُّهـا،حمنـا
الثالـوث
أيُّهـا
ْ القـدوس إ ْر
ْ القـدوس إ ْر
ُ
ُ
ُ
. حمنـا
الثالـوث
ْ القـدوس إ ْر
ُ
ـفـر لنــا
،ـفـر لنــا خطايـانا
ْ ب إ ْغ
ْ يـارب إ ْغ
ْ يـارب إ ْغ
ُ  يـار،ـفـر لنــا آثـامنـا
ُ
ُ
. زالتـنـا
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons. O Heer, vergeef
onze zonden, o Heer, vergeef onze overtredingen,
o Heer, vergeef onze ongerechtigheden.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

 آبا ُؤنــا، إشفهــ ْم من أجــ ِ ّل إسمك القــّدوس،يـارب إفـْتقـ ْد مــرضى شعبـك
ُ
،يـارب نيح نفــوسهــم
،وإخوتـُنـا الــذيــن رقــدوا
ُ

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.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

ْ يـا
،ارب أعنـَّا
ْ  يـارب إ ْر،من ُهـو بال خطيـة
ُ  ي، يا الذي بال خطيـة،حمنـا
ُألن لـك المجـ ُد والعـزة
ُ
َّ ،وإقبـ ْل طلباتنـا إليـك
يارب
،المثلث
والتقـديـس
ُ
ُ
ْ
.  آميـن. بـارك
يارب
،ارحـم
،ارحـم
ُّ
ْ يارب
ْ
ُ
U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over
ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en
neem onze smeekbeden aan.
Want aan U komt toe glorie, roem en de
drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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مقدمة الذوكصولوجيات

* Qen P=,=c I=y=c Pen¡ Amyn Allylouia .
* Gen Piegristos Iesoes Pentshois Amien alleloja.

. * خين بخرستوس إيسوس بين تشويس أمين الليلويا
* Door Jezus Christus onze Heer Amen Halleluja.
. * بالمسيـح يســوع ربنــا أمين هلليلويا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne ten5ho `ero : `w 03=e0
= v e0meh `n`wov
:
`etoi
`mpar0enoc
`nc3ov
niben
:
5macnov5 `0mav `mP=xc.
* Shere ne ten tie ho ero, o thie eth-oe-web ethmeh en oo-oe,
et oi em parthenos en seejoe nieven, tie masnoetie ethmav em
Piegristos.
 إتؤي أم بارثينوس إن:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: * شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: سيو نيفين
* Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van glorie,
altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van Christus;
. والدة اإلله أم المسيح:  العذراء كل حين:  أيتها القديسة الممتلئة مجدا: * السالم لك نسالك
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مقدمة الذوكصولوجيات

* Aniov`i `nten`procevx3 : `e`p2wi ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.

* A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi ha pe
shierie em menriet, entef ka nen novie nan evol.
 إنتيف كا:  إإبشوي هابي شيري إم مينريت: * آنى اووى إنتين إبروس إفشى
.نين نوفى نان إيفول
* draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij
onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  الحبيب:  إلى إبنك: * إصعدى صلواتنا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `n ta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
* Shere thie etas miesie nan, em pie oe-ooinie enta
efmie, Piegristos pen noetie, tie parthenos eth-oe-wab.

 بخرستوس بين:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: * شيري ثى إيطاس ميسى نان
.نوتي تي بارثينوس إثؤواب
* Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware Licht
heeft gebaard, Christus onze God.
. العــذراء القـديسة:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: * السالم للتي ولدت لنا
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مقدمة الذوكصولوجيات

* Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4 erovnai nem
nenyvx3 : `nte4xa nen nobi nan `ebol.
* Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef er oe nai
nem nen epsieshie, entef ka nen novie nan evol.
 إنتيف إير أوناي نيم نين إبسيشي:  إإهري إي جون: * ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول:
*Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over onze zielen
ontfermt en onze zonden vergeeft.
.  ويغفر لنا خطايانا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: * إسألى الرب عنا
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مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc Mari`am : 50e`otokoc =e0
= v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.
* Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oe-wab, tie
epros-taties e-ten hot, ente ep khenos ente tie met roomie.
 تي إبروس طاتيس إي تين:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: * تي بارثينوس ماريام
. إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومى: هوت
* Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe voorspraak
van het menselijk geslacht,
. لجنس البشرية:  القديسة الشفيعة األمينة:  والدة اإلله: * أيتها العذراء مريم
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مقدمة الذوكصولوجيات

* Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren P=xc
f3etare`gfo4
:
hopwc
`nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren Piegristos fie et a-

re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em pie koo evol ente
nen novie.
:  ناهرين بخرستوس في إيطاري إجفوف: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: هوبوس إنتيف إير إهموت نان
* wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.
.  لكى ينعم لنا بمغفرة خطايانا:  الذى ولدتيه:  أمام المسيح: * إشفعى فينا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne `w 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n` al30in3 :
xere `p2ov2ov `nte penjenoc : `are`gfo
nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere
epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel.

 شيري إبشوشو إنتي بين:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
. ولدت لنا عمانوئيل:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten hot: nahren
Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen novie nan evol.

 ناهرين بين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنا خطايانا:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Tote rwn a4moh `nra2i : ovoh penlac qen
ov0el3l : ge Penu I=3=c P=x=c : avmac4 qen
B30leem.

* To-te ron af moh en rashie, oewoh pen las gen oe theliel,
zje Pentshois Iesoes pie Egrestos, av masf gen viethle-em.
 جيي بيين تشيويش:  اووه بين الس خين اوثيليل: * توتي رون أفموه إن راشى
. أف ماسف خين فيثليئيم: إيسوس بخرستوس
* Onze mond is gevuld met lachen, en onze tong met gejuich,
want onze Heer Jezus Christus, is geboren in Bethlehem.
.  ُولد في بيت لحم:  ألن ربنا يسوع المسيح:  ولساننا تهليال: * حينئذ إمتأل فمنا فرحا

De Doxologieen Voor Het Kerstfeest

ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic
: `fma`n2wpi `nnidikeoc : `ete 0ai te I=l=3=m.

`nte

n3etonq

* Shere tie vakie em Pennoetie, et polies ente nie et oon-g, ef
ma en shoopie en nie ziekeos, e-te thai te Jerosaliem.
 إفما إن شوبي إن ني:  إت بوليس إنتى ني إتؤنخ: * شيرى تي فاكي إم بين نوتي
.  إيتى ثاي تى يروساليم: ذيكيؤس
* Wees gegroet o stad van onze God, de stad van de levenden,
het
huis
van
de
rechtvaardigen
dat
is
Jeruzalem.
.  التي هي اورشليم:  مسكن الصديقين:  مدينة األحياء: * السالم لمدينة إلهنا
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* Xere ne `w B30leem : `tpolic `nni`prof3t3c : n3
etaver`prof3tevin : e0be `pginmici `nEmmanov3l.
* Shere ne o Viesle-em, et polies en nie eprofieties, nie etav
er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie en Emmanoe-iel.
 ني إيطا إير إبروفي:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: * شيرى ني او فيثليئيم
.  إثفى إبجين ميسى إن إممانوئيل: تيفين
* Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de profeten, die
geprofeteerd hebben, over de geboorte van Emmanuël.
.  عن ميالد عمانوئيل:  الذين تنبأوا:  مدينة األنبياء: * السالم لك يا بيت لحم
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* Apiovwini `nta`fm3i : a42ai nan hwn `mfoov : qen
5par0enoc Mariam : 52elet `nka0aroc.
* A-pie oe-ooinie enta ef mie, af shai nan hoon em fo-oe,
gen tie parthenos Mareejam, tie shelet en katharos.
 خين تي بارثينوس: إمفواو
 أفشاي نان هون: اوواويني إنطا إفمي
* آبي
ُ
ُ
.  تي شيليت إن كاثاروس: ماريام
* Het Ware Licht, scheen vandaag over ons, uit de Maagd
Maria, de reine Bruid.
. العروس النقية:  من مريم العذراء:  نحن ايضا النور الحقيقي: * اليوم أشرق لنا
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* Mari`a acmici `mPen=c=w=r : pimairwmi `n`aja0oc : qen
B30leem `nte %iovdea : kata ni`cm3 `nte ni`prof3t3c.
* Mareeja as miesie em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, gen Viesle-em ente tie Joeze-a, kata nie esmie ente
nie eprofieties.

 خين فيثليئيم:  بي ماي رومي إن آغاثوس: * ماريا أس ميسي إم بين سوتير
.  كاطا ني إسمي إنتي ني إبروفيتييس: إنتى تي يوذي آ
* Maria baarde onze Verlosser, de Goede Menslievende, te
Bethlehem in Judea, volgens de uitspraken van de profeten.
. كأقوال األنبياء:  في بيت لحم اليهودية:  محب البشر الصالح: * مريم ولدت مخلصنا
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* #ca`3ac pi`prof3t3c : w2 `ebol qen ov`cm3 `n0el3l : ge
ec`emici `nEmmanov3l : Pencwt3r `n`aja0oc.
* Iesa-eejas pie epro-fieties, oosh evol gen oe esmie en theliel,
zje es e-miesie en Emmano-iel, Pensootier en aghathos.

 جى إس:  اوش إيفول خين او إسمي إن ثيليل: * إيصائياس بي إبروفيتيس
. بين سوتير إن آغاثوس: إميسى إن إممانوئيل
* Jesaja de profeet, riep met een stem van vreugde: “Zij
zal baren Emmanuël, onze Goede Verlosser.”
 مخلصنا:  أنها تلد عمانوئيل:  يصرخ بصوت التهليل قائال: * أشعياء النبي
.الصالح
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* Ic nif3ov`i ev`eovno4 : nem `pkahi 0el3l : ge acmici
nan `nEmmanov3l : `anon qa ni`xricti`anoc .
* Jis nie fie oe-wie ev e-oe nof, nem ep kahie theliel, zje as
miesie nan en Emmanoe-iel, anon ga nie egrestianos.
 جى أسميسي نان إن:  نيم إبكاهي ثيليل: اونوف
ُ * يس ني فيؤوى إف إي
. آنون خاني إخريستيانوس: إممانوئيل
* Zie, de hemelen verheugen zich, en de aarde verblijdt
zich, want zij baarde Emmanuël voor ons, de Christenen.
 نحن معشر:  ألنها ولدت لنا عمانوئيل:  واألرض تتهلل: * ها السموات تفرح
. المسيحيين

De Doxologieen Voor Het Kerstfeest

ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* E0be fai tenoi `nrama`o : qen ni`aja0on etg3k `ebol :
qen ovnah5 teneryalin : engw `mmoc ge =a=l.
* Esthe fai ten oi en rama-o, gen nie aghathon et zj-iek evol,
gen oe nahtie ten er epsalien, en kho emmos zje allieloeja.

 خين اوناهتي:  خين ني آغاثون إتجيك إيفول: * إثفى فاي تين اوي إن راما او
. إنجو إمموس جى الليلويا: تين إيربصالين
* Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en zingen
wij met geloof, zeggende Halleluja.
. قائلين هلليلويا:  وبإيمان نرتل:  بالخيرات الكاملة: * من أجل هذا نحن أغنياء
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* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4 qen
B30leem.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, avmasf gen Bietle-em
:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفماسف خين فيثليئيم
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
 ُولد فى بيت:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. لحم
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* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 ميين اآلن وإلييى:  والييروح القييدس:  لييه المجييد مييع أبيييه الصييالح: * هييذا الييذي ينبغيي
.األبد
Afsluitingvan De Doxologieen - ختام الذوكصولوجيات
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*Pi`ouai `ebol qen ]`triac @ pi`omooucioc nem
`Viwt @ `etafnau `epen;ebio @ nem tenmetbwk
etoi `nsasi.

* Pie oewai evol gen tie Trias, pie omo-oesios nem Efjoot, etaf
nav epen thevio, nem ten met vook et-oi en shashie.
 إيطاف ناف إي: اومواوسيوس نيم إفيوت
 بى:* بى اوواى إيفول خين تى إترياس
ُ
. نيم تين ميت فوك إتؤى إن شاشى: بين ثيفيو
* Toen de Ene van de Drie-eenheid, één in wezen met de
Vader, neerkeek op onze verdrukkingen, en onze bittere
slavernij.
.  وعبوديتنا المرة:  لما نظر إلى ذلنا:  المساوى لآلب: * الواحد من الثالوث
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* Afrek nivyou`i `nte nivyou`i @ af`i `e;
` mytra `n]par;enoc @
af`errwmi `mpenry] @ saten `vnobi `mmauatf.
* Af-rek nie fie-oewie ente nie fie-oewie, af-ie eethmietra en
tie parthenos, af er roomie em pen rietie, sha-ten ef novie em
mavatf.
 أف:  أفئى إإث ميترا إن تى بارثينوس: * أفريك ني فيؤوى إنتي ني فيؤوى
. شاتين إفنوفى إممافاطف: إيررومى إم بين ريتى
* Neigde Hij de hemel der hemelen, en kwam tot de schoot van
de Maagd, Hij werd mens gelijk aan ons, als Enige zonder zonde.

 بدون:  وصار إنسانا مثلنا:  وأتى إلى بطن العذراء: * طأطأ سماء السموات
. الخطية وحدها
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* Etaumacf qen By;leem @ kata ni`cmy `nte ni`provytyc
@ aftoujon afcw] `mmon @ je `anon pe peflaoc.
* Etav masf gen Biethleem, kata nie esmie enten nie
eprofities, af toe khon af sootie emmon, zje anon pe pef la-os.

:  كاطا ني إسمى إنتي ني إبروفيتيس: * إيطاف ماسف خين فيثليئيم
.  جيه أنون بي بيف الؤس: أفطوجون أفسوتى إممون
* Toen Hij werd geboren in Bethlehem, volgens de uitspraken
van de profeten, heeft Hij ons gered en verlost, want wij zijn
Zijn volk.

.  ألننا نحن شعبه:  أنقذنا وخلصنا:  كأقوال األنبياء: * لما ُولد فى بيت لحم
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* Etafkyn an efoi `nnou] @ af`i afswpi `nsyri `nrwmi @
alla `n;of pe V] `mmyi@ af`i ouoh afcw] `mmon.
* Etaf kien an ef oi en noetie, af-ie af shoopie en shierie en
roomie, alla enthof pe Efnoetie emmie, af-ie oewoh af sootie
emmon.

 ألال:  أفئى أفشوبى إن شيرى إن رومى: * إيطاف كين أن إفؤى إن نوتى
. أفئى اووه أفسوتى إممون: إنثوف بي إفنوتي إممى
* Hij hield niet op Goddelijk te zijn – Hij kwam en werd de
Zoon des Mensen – maar Hij is de Ware God, die kwam en
ons verloste.
.  أتى وخلصنا:  لكنه هو اإلله الحقيقى:  أتي وصار إبن بشر: * لم يزل إلها
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* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4 qen
B30leem.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, avmasf gen Bietle-em
:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفماسف خين فيثليئيم
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
 ُولد فى بيت:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. لحم
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* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 ميين اآلن وإلييى:  والييروح القييدس:  لييه المجييد مييع أبيييه الصييالح: * هييذا الييذي ينبغيي
.األبد
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* Amwni tyrou `ntenouwst @ `mPen=o=c I=y=c
P=,=c @ vy`etacmacf `nje ]par;enoc @ ectob
`nje tecpar;enia.

* Amooinie tieroe en ten oe-oosht, em Pentshois Iesoes Piegristos,
fie etas masf enzje tie parthenos, estob enzje tes parthenia.

 في إيطاس:  إم بين شويس إيسوس بخرستوس: اواوشت
ُ * أموينى تيرو إنتين
. استوب إنچى تيس بارثينيا: ماسف إنچى تى بارثينوس
* Komt allen om te knielen, voor onze Heer Jezus Christus, die
geboren is uit de Maagd, terwijl haar maagdelijkheid verzegeld bleef.

 وبتوليتها:  الذى ولدته العذراء:  لربنا يسوع المسيح: * تعالوا جميعا لنسجد
.مختومة
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* Au`i `nje nimagoc @ auouwst `mV] qen By;leem @
vy`etacmacf `nje ]par;enoc @ `ete Pen=o=c I=y=c P=,=c.
* Av-ie enzje nie makhos, avo e-oosht em Efnoetie gen
Biethle-em, fie etas masf enzje tie parthenos, e-te Pentshois
Iesoes Piegristos.

 فى إيطاس: اواوشت إمفنوتى خين ڤيثليئيم
ُ  أف: * أفئى إنچى نى ماجوس
. ايتى بينشويس إيسوس بخرستوس: ماسف إنچى تى بارثينوس
* De Wijzen kwamen, en knielden in Bethlehem neer voor
God, die geboren is uit de Maagd; onze Heer Jezus Christus.
 ربنا يسوع:  فى بيت لحم:  الذى ولدته العذراء: * أتى المجوس وسجدوا هلل
.المسيح
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* Nictratia `nte `tve @ au;wou] `eqoun nem nou`ery`ou @
euhwc `eV] qen By;leem @ vy`etacmacf `nje ]par;enoc.
* Nie stratia ente etfe, av thoo-oetie e-goen nem noe e-rie-joe,
ev hoos e- Efnoetie gen Biethle-em, fie etas masf enzje tie
parthenos.

 إفهوس إفنوتى: نو إيريو
ُ ثواوتى إيخون نيم
ُ  أف: * ني ستراتيا انتى اتفى
. في ايطاس ماسف إنچى تى بارثينوس: خين ڤيثليئيم
* De hemelse machten, verzamelden zich, en in Bethlehem
prezen zij God, die geboren is uit de Maagd.
.  في بيت لحم:  الذي ولدته العذراء:  مسبحين هللا: * جند السماء إجتمعوا معا
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* Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov `mF5 qen n3etsoci :
nem ovhir3n3 higen pikahi : nem ov5ma5 qen nirwmi.
* Ev oosh evol ev khoo emmos zje oe-oo-oe em Efnoetie gen
nie et etshosie nem oe hierienie hiezjen pie kahie nem oe tie
matie gen nie roomie.

: اوواو إم إفنوتي خين ني إتشوسى
او
ُ
ُ  جي: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
. او تي ماتي خين ني رومي
ُ  نيم: او هيرينى هيجين بي كاهى
ُ نيم

* Roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge, vrede op
aarde, en in de mensen een welbehagen.”
 وفى الناس:  وعلى األرض السالم:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين
. المسرة
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* Yppe au`i `nje hanmagoc @ `ebol capeiebt `eIeroucalym @ je
af;wn vy`etaumacf @ `pouro `nte niioudai.
* Iep-pe av-ie enzje han makhos, evol sa pe-jevt e-Jerosaliem,
zje af thoon fie etav masf, ep oero ente nie Joedai.

 چى أفثون:  إيڤول سابييڤت إى ييروساليم: * إببى أڤئى إنچى هان ماغوس
. إبؤرو إنتى نى يوذاى: في ايطاف ماسف
* Zie, Wijzen uit het Oosten, kwamen te Jeruzalem, en
vroegen: “Waar is de geborene, de Koning der Joden.”

: قائلين أين هو المولود:  من المشرق إلي أورشليم: * وإذا مجوس قد أتوا
.ملك اليهود
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* `:metcai`e `nte pefciou @ aferouwini qen ten,wra @
`ere han`cqai `cqyout `erof @ an`i `ntenouwst `mmof.
* Eth met sa-je ente pef sie-joe, af er oe-ooinie gen ten goora,
e-re han es gai esgie-oet erof, anie en ten oe-oosht emmof.

 إيرى: اواوينى خين تين كورا
ُ  أف إير: * إثميت صاي إى إنتى بيف سييو
.اواوشت إمموف
ُ  آن إى إنتين: هان إسخاى إسخيوت إيروف
*“De glans van Zijn ster, heeft geschenen in ons land,
zoals over Hem geschreven staat, en wij zijn gekomen
om voor Hem te knielen.”
. فأتينا لنسجد له:  وعليه كتابات مكتوبة:  أضاء فى كورتنا: * بهاء نجمه
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Yca`yac pi`provytyc @ va `t`cmy `m`provytiky @
af`er`provyteuin @ e;be `pjinmici `mP=,=c.
* Iesa-iejas pie eprofities, fa et esmie em eprofitiekie, af
er eprofietevien, ethve ep zj-ien miesie em Piegristos.
 أف إير:  فا إت إسمى إم ابروفيتيكى: * إيصائياس بى إبروفيتيس
. إثڤى إبچين ميسى إم بخرستوس: إبروفيتيفين
* Jesaja de profeet, met de profetische stem, heeft
geprofeteerd, over de geboorte van Christus.
. ميالد المسيح:  تنبأ من أجل:  ذو الصوت النبوي: * أشعياء النبى
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Nimagoc `etau`i sarof @ ausini e;bytf qen ou`cpoudy @
je af;wn vy`etaumacf @ `pouro `nte niioudai.
* Nie makhos etav ie sharof, av shienie ethvietf gen oe
espoezie, zje afthoon fie etav masf, ep oeroe ente nie Joedai.

 چى: او إسبوذى
ُ  أڤشينى إثڤيتف خين: * نى ماغوس إيطاڤئى شاروف
. إبؤرو إنتى نى يوذاى: أفثون في إيطاڤ ماسف
* En toen de Wijzen aankwamen, zochten zij Hem vurig, en
vroegen: “Waar is de geborene, de Koning der Joden.”

 ملك:  قائلين أين هو المولود:  بحثوا عنه بإجتهاد: * ولما جاء المجوس
.اليهود
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Etafcwtem `nje `Yrwdyc @ af`erho] ouoh af`s;orter @
nem Ieroucalym tyrc nemaf @ ouho] ac`i `ejw`ou.
* Etaf sootem enzje Ieroozies, af er hotie oewoh af eshtor-ter,
nem Jerosaliem tiers nemaf, oe hotie as-ie ekhoo-oe.

 نيم:  أف إيرهوتى اووه أف إشتوتير: * إيطاف سوتيم إنچى إيروذيس
.إيجواو
اوهوتى أس إى
ُ
ُ : ييروساليم تيرس نيماف
* Toen Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij, en geheel
Jeruzalem met hem, en vrees beving hen.
 ووقع:  وجميع أورشليم معه:  خاف واضطرب: * لما سمع هيرودس
.عليهم خوف
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Pairy] afmou] `enimagoc @ `n,wp afouorpou `eBy;leem @ je
`aretennajimi `mpi`alou @ vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.

* Pai rietie af moetie e-nie makhos, en koop af oeorp-oe eBiethle-em, zje a-re ten na zj-iemie em pie aloe, fie etav masf
gen pie ma e-te emmav.
 چى أريتين: اوربو إى ڤيثليئيم
او
ُ
ُ  إنكوب أف: باي ريتى أفموتى إينى ماغوس
. في إيطاف ماسف خين بى ما إيتى إمماف: ناچيمى إمبى آلو
* Toen riep hij de Wijzen in het geheim, en hij liet hen naar
Bethlehem gaan, en zei: “Jullie zullen het kind vinden, dat daar
geboren is.”
 الذى ولد فى:  ستجدون الصبى:  وأرسلهم إلى بيت لحم قائال: * ولذلك دعا المجوس سرا
.ذلك الموضع
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Oupar;enia `n`atbwl `ebol @ oujinmici efjyk `ebol @
niman`ecw`ou aunau `ebol @ au`cmou `eV] sa `ebol.
* Oe parthenia en at vool evol, oe zj-ien miesie ef zj-iek evol,
nie man esoooe av nav evol, av esmoe e-Efnoetie sha evol.

إيسواو
 نيمان:  اوچين ميسى إفجوك إيڤول: * او بارثينيا إن أتڤول إيڤول
ُ
. أڤ إسمو إفنوتى شا إيڤول: أڤناڤ إيڤول
* Een verzegelde maagdelijkheid, en een volmaakte
geboorte. De herders keken toe, en prezen God.
 وسبحوا هللا الي:  الرعاه نظروا:  وميالد كامل: * بتوليه غير ُمنحله
. المنتهي
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* E;be vai tenhwc `erof @ tenouwst `e`pswi harof @ e;be
ny`etauranaf @ `ntefer ounai nem nen'u,y.
* Ethve fai ten hoos erof, ten oe-oosht e-epshooi harof, ethve
nie etav ranaf, entef er oe-nai nem nen epsieshie.
 إثڤى نى إيطاف: اواوشت إإبشوى هاروف
ُ  تين: * إثڤى فاى تين هوس إيروف
.اوناى نيم نين إبسيشى
ُ  إنتيف إير: راناف
* Daarom prijzen wij Hem, en aanbidden Hem, opdat Hij
genade heeft over onze zielen, omwille van hen die Hem
hebben behaagd.
 لكى يصنع رحمه مع:  من أجل الذين أرضوه:  ونسجد له: * من أجل هذا نسبحه
.نفوسنا
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5 : avmac4 qen
B30leem.
* Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, avmasf gen Bietle-em
:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: * الليلويا الليلويا
. أفماسف خين فيثليئيم
* Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus
de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
 ُولد فى بيت:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
. لحم
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ذوكصولوجيات عيد الميالد المجيد

* Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt `n`aga;oc @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou nem sa `eneh.
* Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
* فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
* Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 ميين اآلن وإلييى:  والييروح القييدس:  لييه المجييد مييع أبيييه الصييالح: * هييذا الييذي ينبغيي
.األبد
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Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
` ten¡ `nnyb tyren ];e`otokoc @
etoi `mpar;enoc `ncyou niben.
* Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie et-e re-kie

en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie theotokos: et-oi em
parthenos en sie-joe nieven.
 أوتين شويس:  خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى إنخيتو: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
. إتؤى إم بارثينوس إنسيو نيفين: إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons aller vrouwe de
Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
. العـذراء كل حيـن:  يا سيدتنـا كلنا والـدة اإلله:  في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها: * كوني أنت ناظـرة علينا

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ma]ho `mvyetaremacf @ Pencwtyr `naga;oc @
`ntef`wli `nnaiqici `ebolharon @ `ntefcemni nan
`ntefhiryny.
*Matie ho em fie etar e-masf: Pensotier in aghathos: intef o-lie in nai
gisie evol haron: intef semnie nan intef hirinie.
 إنتيف أولى إناي خيسى إيفول:  بين سوتير إن آغاثوس: * ماتيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان إنتيف هيرينى: هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard: onze Goede Verlosser: dat Hij van
ons alle smarten wegneemt: en in ons Zijn vrede bevestigt.
 ويُقـرر لنـا:  أن يـرفـع عنـا هــذه األتعـاب:  ُمخلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـه
.سالمه

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne `w 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n` al30in3 :
xere `p2ov2ov `nte penjenoc : `are`gfo
nan `nEmmanov3l.
* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en aliethienie, shere
epshoe-shoe ente pen khenos, a-re ekhfo nan en Emmanoe-iel.

 شيري إبشوشو إنتي بين:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.
. ولدت لنا عمانوئيل:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ten5ho `aripenmevi: `w 5`proctat3c `etenhot :
nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa nennobi
nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie: oo-tie eprosta-ties e-ten hot: nahren
Pentshois Iesoes Piegristos: entef ka nen novie nan evol.
 ناهرين بين شويس:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor onze Heer
Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغفر لنا خطايانا:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
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Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا العـذرا ُء،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ّ النـور الحقيق
 أتى،خلص العالــم
ت لنـا ُم
، والـدةُ اإلل ِه،ُالقـديســة
ِ ألنــك ولـد
ُ
ِ
 المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح،وخلص نفُــوسنـا

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij
verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u baarde
ons de Verlosser van de wereld; Hij kwam en verloste
onze zielen. Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

،ثبــات الكنائـس
،صديقيــن
ُ
ّ ِ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
 نسجـــ ُد،ُالهــوت واحــد
،بشـر بالثالــوث القــدوس
ُ
ُ ُ  نـ،فــران الخطايــا
ُ غـ
.  آميــن،يـارب بـارك
،رحــم
،رحــم
،لـهُ ونـُم ّجـد ُه
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ُ
ُ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap van de rechtvaardigen, standvastig-heid van
de kerken, vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de Ene God.
Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken Hem. Heer
ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
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قانون اإليمان األرثوذكسي
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Geloofsbelijdenis

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ق
ُ  خالـ،ط الك ِ ّل
ُ
ُ ُ  نـ، ما يُـرى وما ال يُــرى،سماء واألرض
ؤمن بـرب واحد
َّ ال
ُ ،ع المسي ُح
 المولـو ُد من اآلب قـ ْبل كل،إبـن اللـه الـوحيـد
ُ يسو
،الد ُّهـور

قانون اإليمان

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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 مساو لآلب في،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ق من إله حـق
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
ْ
ْ  هــذا الـذي،كان ك َل شئ
َ  الـذي به،الجـوهـر
ُ
ومن
،شـر
أجلنـا
ْ من
ُ نحــن الب
ْ
ْ  وتجســ َد، نـز َل من السماء،أجـل خالصنا
ومن مريــ َم
من الــروح القُــدس
،وتأنــس
،العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet
geschapen, één in wezen met de Vader en dóór 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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم من بين
َ ُوصل
َ  وتألـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط
وجلـس
،صعــ َد إلى السمــوات
َ  و،األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
َ
َ ُ  وأيضا يأتي في مجــده ليـ،عــن يميــن أبيــه
، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
.ليـس لمـُلكـه انقضــا ُء
الــذي
َ
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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــْم ن
ْ
ُ
 نسجـيـ ُد ليه،مـيـن اآلب
ق
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ اليـرب المحييى ال ُمنبثيـ
ُ
 وبكنيســة واحـدة مقــدسيـة،ق في األنبيـــــاء
ُ  الناطــ،ونـُمجــدهُ مع اآلب واالبـن
، ونعتـييييـرف بمعمــوديييييـة واحـييييـدة لمغفــييييـرة الخطايــــييييـا،جامعيييـة رســوليـييييـة
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
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: Wij verwachten de opstanding van
de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tenjoust `ebol qa `thy `n]`anactacic `nte
nirefmwout@ nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@
`amyn.
Ten khoesht evol ga et hie en tie anastasies ente nie ref

moo-oet, nem pie on-g ente pie e-oon ethneejoe, amien.
موواوت نيم
تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف
ُ
.بى أونخ إنتى بى اي أوون إسنيو أمين
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van
het komend rijk. Amen.
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن

Celebrant

يقول الكاهن

`Vnou] nai nan ;es ounai `eron senhyt
qaron.

.  شينهيت خارون: شو ناى إيرون
ُ  ثى: إفنوتى ناى نان
O God ontferm U over ons, bestendig ontferming
voor ons, heb erbarmen met ons.
، تـراءف علينــا،َّ قـرر لنـا رحمـة،اللـهم إرحمنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين
Amen.
. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Cwtem `eron.
سوتيم إيرون.
Hoor ons.
وإسمعنا.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين
Amen.
. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Cmou `eron `areh `eron `aribo`y;in `eron.
إسمو إيرون أريه إيرون أري فويثين إيرون.
ُ
Zegen ons, bewaar ons en sta ons bij.
وباركنــا وإحفظنــا وأعنـــا.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين
Amen.
. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Wli `mpekjwnt `ebolharon @ jempensini
qen pekoujai @ ouoh ,a nennobi nan `ebol.
اوجاى  :اووه كانين
اولى إم بيك جونت إيفول هارون  :جيم بين شينى خين بيك ُ
نوفى نان إيفول.
Hef Uw boosheid op van ons, bezoek ons met Uw
verlossing en vergeef onze zonden.

بخالصـك ،وإغـفــر لنا خطايـانـــا.
وإرفـــع غضبــك عنـــا ،وإفـتـقـدنـــا
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

`Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.
Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

.آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،آميــن
Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Het Gebed voor het Heilig Evangelie

أوشيــة اإلنجيــل

Het Gebed voor het
Heilig Evangelie
أوشيــة اإلنجيــل

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

Vnyb `P[oic Iycouc
vy`etafjoc `nnefagioc
ouoh `n`apoctoloc =e=;=u.

Pi,rictoc Pennou]@
ettaiyout `mma;ytyc

إفنيب إبتشويس إيسوس بى إخرستوس بين نوتى في إيطاف جوس إن نيف
. أجيوس إت طايوت إم ماثيتيس اووه إن أبوسطولوس إثؤواب
O Meester en Heer Jezus Christus, onze God, die
gezegd heeft tot Zijn heilige en eerwaardige discipelen
en Zijn reine apostelen:
 الـذي خاطب تالميـذه القديسيـن ورسلـ ِه،الـرب يسـوع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
: األطهــار المكـرميـن قائال
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Je hanmys `m`provytyc nem han`;myi auer`ep-i;umin `enau
`eny`etetennau `erwou ouoh `mpounau@ ouoh `ecwtem
`eny`etetencwtem `erwou ouoh `mpoucwtem.
جى هان ميش إم إبروفيتيس نيم هان إثمى أف إير إيبي ثيمين إيناف إيني إيتي تين
إيرواو اووه إمبو
إيرواو اووه إمبو ناف اووه إي سوتيم إيني إيتي تين سوتيم
ناف
ُ
ُ
. سوتيم
“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.
 وأن يسمعـوا،رون ولم يروا
ْ إن أنبياء وأبـرارا كثيـريـن إشتهـوا أن يروا ما أنتم تـ
.ما أنتــم تسمعـون ولـــم يسمعـوا

Celebrant
يقول الكاهن
` ;wten de `wouni`a tou `nn`etenbal je cenau @ nem netenmasj je
N
cecwtem. Marener`pem`psa `ncwtem ouoh `e`iri `nnekeuaggelion
e;ouab qen nitwbh `nte nye;ouab `ntak.

نياتو إن ني تين فال جى سيناف نيم ني تين ماشج جى سي
اواو
إنثوتين ذى
ُ
ُ
 مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم اووه إى إيرى إن نيك إف أنجيليون: سوتيم
.إثؤواب خين نى طوبه إنتى نى إثؤواب إنطاك
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.

 فلنستحـق أن،سمـــع
ْ  وآلذانـِّكــــم ألنهـــا تـ،بصر
ِ ُ أما أنتــم فطـوبي ألعينـِّكم ألنها ت
.ت قـديسيــــك
ِ نسمـع ونعمـل بأناجيـ ِلّـك المقـدســة بطلبـا

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e
euaggeliou.

`uper

tou

`agiou

Pros ev eksas-te ieper toe akhioe evankhelioe.
.إبروس إف إكساستى إيبرتو أجيو إف أنجيليو

Bid voor het Heilig Evangelie.
.صلـوا من أجــ ِل اإلنجيــ ِل المقــدس
Salloe men akhl el-en-khiel el mokaddes.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Ari`vmeu`i de on Pennyb `nouon niben
@`etauhonhen nan `eerpoumeu`i
اواون نيفين إيطاف هون هين نان إير
أرى إف ميفئى ذى اون بين نيب إن ُ
بوميفئى.
ُ
ons

die

allen

Gedenk ook, onze Meester,
gevraagd hebben om hen,

أذكـر أيضا يا سيـدنا ك ِ ّل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـُــــم في تضرعاتـ ِّنا،

Celebrant

يقول الكاهن

qen nen]ho nem nentwbh `eten`iri `mmwou `e`pswi harok P¡
Pennou] @ Ny`etauersorp `nenkot ma`mton nwou @
nyetswni matal[wou.
إممواو إإبشوى هاروك إبتشويس بينن
خين نين تيهو نيم نين طوبه إيتين إيرى
ُ
.اواو
 ني إيطاف إير شورب إينين كوت ما إمطون: وتى
ُ نواو نى إتشونى ماطالتش
ُ
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,
 الـــذيــــن سبقــــــوا فـــرقـــدوا،الـرب إلهنــا
وطلباتـ ِّنا التي نُصعـدهـا إليـك أيهــا
ُ
، المـرضي إشفهـــم،نيحهـــم

يقول الكاهن

Celebrant

Je `n;ok gar pe penwnq tyrou @ nem penoujai tyrou @ nem
tenhelpic tyrou @ nem pental[o tyrou @ nem
ten`anactacic tyren.
اوجاى تيرو نيم تين هلبيس تيرو نيم
جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين ُ
بين طالتشو تيرو نيم تين أناسطاسيس تيرين.
want U bent ons aller leven, ons aller verlossing, ons
aller hoop, ons aller genezing, en ons aller verrijzenis.
صنــا كـ ُ ِلنـا ،ورجــاؤنـــا كـُل ِنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُل ِنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـ ُ ِلنـا ،وخال ُ
وقيـامتـُنــــا كـ ُ ِلنـــا.
الفهرس Index -
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Link

طوواف باكر
De Tawwaf van de Metten

ماروتشاسف
ُ
Maroe-tshashf

مــرد المزمــور
Het Responsorium van de Psalm

De Tawwaf

الطوواف

De Psalm Van De
Rondgang Voor Kerst
(De Tawwaf Van
Vespers En Metten )

الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر عيد الميالد

De Tawwaf Van Vespers En Metten

طواف العشية وباكر

E
` 4`e`i epec3t `m`fr35 comt3 hwov `egen cort :
nem
`m`fr35 `nhan
teltili
ev`0lah
higen `pkahi.
Ef e-ie e-pe siet em efrietie som tie ho-oe ezjen sort, nem
em efrietie en han tel tie lie ev eth-lah hiezjen ep kahie.

 نيم إمفريتى إنهان: إف إى إي إيبي سيت إم إفريتى سومتي هواو إيـﭼين سورت
. تيل تيلى إﭫ إثاله هيـﭼين إبكاهى
Hij zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als
regenbuien die de aarde besproeien. (Psalm 72:6).
. ينزل مثل المطر على الجز ومثل قطرات الندى على األرض

De Tawwaf Van Vespers En Metten

طواف العشية وباكر

`C2op nemak `nge 5arx3 qen `p`ehoov
`nte tekgom : qen `fovwini `nte n3=e=0v :
Es shop ne-mak enzje tie arshie gen ep eho-oe ente tek
khom, gen ef oe-ooinie ente nie eth-oewab,

 خين إف: إس شوب نيماك إنـﭼـى تى أرشى خين إب إيهواو إنتى تيك جوم
. اواويني إنتى ني إثؤاب
U behoort toe de heerschappij op de dag van uw kracht, in
het licht van de heiligen;
. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين

De Tawwaf Van Vespers En Metten

طواف العشية وباكر

`Ebol

qen `0negi qagw4 `mpiciov `nte
han`atoovì`i `anok ai`gfok .
evol gen eth-ne zj-ie ga khof em pie sie-joe ente
han a-to-oe-wie anok ai ekh fok.
 خاجوف إمبي سيو إنتى هان أتواووى أنوك أي: إيفول خين إثنيـﭼـي
. إجفوك
de schoot heb ik u verwekt, vòòr de morgenster. (Psalm
110:3).
. من البطن قبل كوكب الصبح أنا ولدتك

Link

لينك

ماروتشاسف
ُ
Maroe-tshashf

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van De Psalm
مــرد المزمــور

Het Responsorium Van De Psalm

مــرد المزمــور

A=l =a=l : I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 : acmac4 `nge
5par0enoc qen B30leem `nte 5Iovde`a kata
ni`cm3 `m`provf3tikon : =a=l =a=l.
Allieloeja, allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, asmasf
enzje tie parthenos gen viethlee-eem ente tie Joeze-a kata nie esmie
em eprofietiekon, allieloeja allieloeja.

 أسماسف إنجى تي:  إيسوس بخرستوس ابشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
 الليلويا:  خين فيثليئيم إنتى تي يوذي آ كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: بارثينوس
.الليلويا
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God, is geboren uit de maagd,
te Bethlehem in Judea, volgens de profetische uitspraken, Halleluja Halleluja.
 هلليلويا:  ولدته العذراء فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Diaken

يـقــول الـشماس

Cta;yte meta vobou :eou `akoucwmen
tou `agiou euaggeliou.
Esta-thie-te meta fovoe The-oe, akoe-somen toe akhioe
evankhelioe.
.فوفو ثي ُؤ أكوصومين طو أجيو إف أنجيليو
إسطاثيتي ميطا
ُ
Sta op in de vreze Gods en luister naar het Heilig
Evangelie.
.قفـوا بخـوف اللـه لسمـــاع اإلنجيـــل المقـــدس

يقول الكاهن

Celebrant

¡F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran `m`P
`nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek tou kata
(...) agiou euaggelion to `anagnwcma.
ممارواوت إنجممي فممى إثنيم ُمو خممين إفممران إم إبتشممويس إنتممي نممى جمموم
إف إسم
ُ
كيريمممي إيمممف لوجيصمممون إك طمممو كاطممما (…) أجيمممو إيمممف أنجيليمممون طمممو
أناغنوزما.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer der
machten. O Heer zegen de lezing uit het Heilig
Evangelie volgens (...) .
مبارك اآلتى بإسم رب القوات  ،يارب بارك  ،فصل من اإلنجيل المقدس من (. )...

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Doxa ci Kuri`e.
Zoksa sie Kyrië.

.ذوكصاصي كيريي
Glorie zij aan U, o Heer
.المجــد لك يا رب
Dat zij Hem verhogen - فليرفعوة

اإلنجيل
Evangelie

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van Het Evangelie
Metten
مرد إنجيل باكر

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Je piatcarx af[icarx @ ouoh pilogoc
af`q;ai piatar,y aferhytc @ piatcyou
afswpi qa ou`,ronoc .

Zje pie at sareks af etshie sareks, oewoh pie loghos af eg thai,
pie at arshie af er hiets, pie at sie-joe af shoopie ga oe
egronos.

 بي:  أووه بي لوغوس أف إخثاي: جى بي أت صاركس أفتشي صاركس
.أتسيو أفشوبي خا أو إخرونوس
 بي: أت أرشي أف إرهيتس
ُ
Want Hij zonder lichaam nam een lichaam aan, het Woord is vlees
geworden, Hij zonder begin begon, en de Tijdloze werd tijdelijk.
.  وغير الزمني صار تحت الزمان:  وغير المبتدئ إبتدأ:  والكلمة تجسم: ألن غير المتجسد تجسد

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5
: F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen Bietle-em

:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. في إيطاف فماسف خين فيثليئيم
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is geboren in Bethlehem.
.  ُولد فى بيت لحم:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou
nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن آغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
. من اآلن وإلى األبد:  والروح القدس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي

Het Responsorium Van Het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@
tenouwst `mmoc ten]`wou nac.

Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
 تى إترياس: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de volmaakte
Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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الخمسة أواشي الصغار
De vijf Kleine
Voorbeden

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا

Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يـقــول الـشماس

Diaken

Tac kevalac
`klinate.

`umwn

tw

Kuri`w

Tas kefalas iemoon too Kyrio klienate.
.طاس كيفاالس إيمون طو كيريو إكيلناتى

Buig uw hoofd voor de Heer.
.سكـــم للـــــــرب
َ إحنـــوا رؤو

E7noe ro-oesakom lel Rab.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Enwpion cou Kuri`e.

Enoopion soe Kyrië.
.إنوبيون صو كيريى
Voor U, o Heer.

. أمــامـك يـــارب
Amamak ja Rab.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.
. فوفو أمين
إبروس خومين ثيؤ ميطا
ُ

Laat ons aandachtig zijn in de vreze Gods.
.إنصتـــوا بخــــوف اللـه أمين
Ensettoe begauwf illeh.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon
@ Kuri`e `ele`ycon.
* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati :
* Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio

pnevmatie,
: * آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
* Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest,
،* آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn `amyn.

* ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon
amien.
. * كي نين كى آ أى كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
* nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
. * اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc
I=yc P=,=c .
* Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس إيسوس بى: * تين أوش إيفول إنجو إمموس
. إخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus Christus,
.  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* f3etav mac4 qen B30leem
kata ni`cm3 `m`provf3tikon.
* Vie-etav masf gen viethlee-eem kata nie esmie
em eprofietiekon.
. * في إيطاف ماسف خين فيثليئيم كاطاني إسمي إم إبروفيتيكون
* is geboren in Bethlehem, volgens de profetische
uitspraken.
. * الذي ُولد في بيت لحم كاألخبار النبوية

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn @

* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer ontferm
U, Heer zegen ons. Amen.

. آمين، يارب بارك
،رحم
،رحم
، * خلصنا وإرحمنا
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol
khoo em pie esmoe.
. يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية

De Afsluitende Canon

قانون الختام

En in aanwezigheid
van de patriarch
of de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek @
* Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek,
:او ّويب إنتى ِملشي سي ِديك
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
* U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi `nte
Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en a-hie ente
Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال
* de ouderdom van Jakob, het lange leven van
Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte
Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون
* de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc :
* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie ezjen nie
apostolos.
. * بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde over de
apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf
`mpeniwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba
(...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf, em

pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava (…) ,
* إبشويس إيف إ أرية إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت إن أرشى
: )...( إيرفس بابا آفا
* De Heer beware het leven en het leiderschap van
onze eerbied-waardige vader de aartspriester, paus
abba (...),
)...( * الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* nem peniwt `n`epickopoc abba (...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا
* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon .
* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe
ethronos, en han miesh en rompie nem han seejo en
hierienie kon,
نو إثرونوس إن هان ميش إن رومبي
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ نيم هان
* De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel,
voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

قانون الختام

De Afsluitende Canon

`ntef;ebio `nnoujaji
`nnou[alauj `n,wlem.

*

tyrou

capecyt

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en

noe etsha lavkh en koo-lem.
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن

* en vernedere al hun vijanden snel onder hun
voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef ka nen
novie nan evol gen oe hierienie, kata pef nieshtie en
nai.
او هيرينى
ُ * طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان إيفول خين
. كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden
vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade.
.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @ `
* Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
. آمين. يارب بارك
،رحم
،رحم
*
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.

* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo em
pie esmoe.
.  يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية
Index- الفهرس

يقول الكاهن

Celebrant

P=x=c Pennov5.
Pegristos pen- noeti.
.بى إخرستوس بين نوتى
O Christus, onze God.
.المسيح إلهنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Am3n ec `e2wpi
Amien es e-shopi
آمين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn

آمين يكون

Celebrant

يقول الكاهن

`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie:
sem nie nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان انتيك هيرينى:  موى نان إنتيك هيرينى: إبؤرو إنتي تى هيرينى
.كانين نوفى نان ايفول
O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
. وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: يا ملك السـالم

Celebrant

يقول الكاهن

Ge )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov nem pi`amahi
2a `eneh `am3n.
Zje Sok te tie khom nem pie o-oe nem pie esmo
nem pie amahie sha eneh amien.
إسمو نيم بى أماهى شا إينيه
اواو نيم بى
جي ثوك تي تى جوم نيم بي
ُ
ُ
.أمين
Aan U zij de kracht en de glorie en de zegen en
de roem in eeuwigheid, Amen.
. لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد آمين

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Celebrant

للا االب ِ ونِ ْعمةُ ا ْبنِ ِه ا ْلو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس ر ِبّنا و ِإل ِهنا
ِ ُمحبَّة
ُ
ُ
ْ
ُس
الر
ة
ب
ه
و
م
و
ة
ك
ر
ش
و
يح
س
م
ل
سوع ا
ِ
ِ
ْ
ُ و ُمخ ِلّ ِصنا ي
ِ وح ا ْلقُد
ُّ
ِ
ِ
ِ
ُ ب ي ُك
ُ  ا ِْم: ف ْلتك ُْن مع ج ِمي ِع ُك ْم
. ون مع ُك ْم
ِ ّ الر
َّ  سال ُم،ضوا ِبسالم

يقول الكاهن

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.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.
Index - الفهرس

Het Offertorium - تقديم الحمل

Link

لينك

لحن إب ُؤرو
De hymne Ep oero

De hymne van de Zegen

لحن البركة

De Hymne Van De
Zegen
لحن البركة

De Hymne van de Zegen

لحن البركة

Tenouwst `m`Viwt `nte piouwini @ nem
Pefsyri `mmonogenyc @
Ten oe-oosht em Efjoot entee pie oe-ooinie nem
pef Shierie em monokhenies,
: نيم بيف شيرى إممو نوجينيس: اواويني
ُ اواوشت إم إفيوت إنتى بى
ُ تين
Wij aanbidden de Vader van het Licht en Zijn
Eniggeboren Zoon,
، وإبنه الوحيد الجنس،نسج ُد آلب النور

De Hymne van de Zegen

لحن البركة

Nem pi`pneuma `mparaklyton @ ]`triac
`n`omooucioc .
Nem pie Pnevma em Paraklie-ton tie Trias en
omo-oesios.
. اومواوسيوس
 تي إترياس إن: نيم بي إبنفما إم باراكليتون
ُ
En de Heilige Geest de Trooster, de Wezens-gelijke
Drie-eenheid.
.والروح ال ُمعزي الثالوث المساوي

De hymne Shere Maria لحن شيري ماريا

De Hymne Shere
Maria
لحن شيري ماريا

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

<ere
Mari`a
]ourw
]bw
`n`aloli
`naterqellw @ ;y`ete `mpeouwi er`ouwi `eroc @
Shere Maria tie oeroo tie voo en a-lo lie en at er gello,
thie e-te em pe oe-ooi er oe-ooi eros,
 ثى إيتى إمبى: اورو تى فو إن آلولى إن أت إير خيللو
ُ شيرى ماريا تى
: اواوي إيروس
ُ اواوي إير
ُ
Wees gegroet Maria de Koningin, de wijnstok die niet
verouderd, die niet gesnoeid is door een wijngaardenier:
، التي لم يفُ ِلحها فالح، الكرمة الغير الشائخة،السالم لمريم الملكة

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Aujem pi`cmah `nte `pwnq `nqytc @ Psyri `mV] qen
oume;myi @ af[icarx qen ]par;enoc.
av zjem pie esmah ente ep oon-g en giets, epshierie
em Efnoetie gen oe-methmie, af etshie sareks gen tie
parthenos,
 إى: او ميثمى
ُ  إبشيرى إم إفنوتى خين: أف جيم بى إسماه إنتى إبؤنخ إنخيتس
.أفتشى صاركس خين تى بارثينوس
in haar bevond zich de tros van het leven, de Zoon van
God heeft waarlijk het vlees aangenomen van de
Maagd,
، إبن هللا بالحقيقة تجسد من العذراء،وو ِجد فيها عنقو ُد الحيا ِة
ُ

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Acmici `mmof afcw] `mmon @ af,a nennobi nan `ebol @
Arejem ou`hmot `w taiselet @ hanmys aucaji `epetai`o@
as miesie emmof af sootie emmon, af ka nen novie
nan evol, A-re zjem oe ehmot oo tai shelet, han miesh
av sazj-ie e-pe tajo,
او إهموت
ُ  أريجيم:  أف كانين نوفى نان إيفول: أسميسى إمموف أفسوتى إممون
.  هان ميش أف صاجي إيبى طايو: اوطاى شيليت
zij heeft hem gebaard, Hij heeft ons verlost en onze zonden
vergeven, U hebt genade ge-vonden o Bruid, velen spraken van
uw eer,
،ت نعمة يا هذه العروس كثيرون نطقوا بكرامتك
ِ ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا وجد

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Je apilogoc `nte `Viwt @ `i af[icarx `ebol `nqy] @ Nim `n`chimi
et hijen pikahi @ acermau `mV] `ebyl `ero zje a-pie loghos
ente Efjoot, ie af etshie sareks evol en gietie, Niem en
es-hiemie et hiezjen pie kahie, as er mav em Efnoetie
e-viel ero,
 نيم إن إسهيمى:  إى أفتشى صاركس إيفول إنخيتى: جى أبي لوغوس إنتى إفيوت
. آس إيرماف إم إفنوتى إيفيل إيرو: إت هيجين بى كاهى
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?
،األرض صارت أُما هلل سواك
 أية إمرأة على،منك
ِ ألن كلمة اآلب أتي وتجسد
ِ

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Je n
` ;o ou`chimi `nrem `nkahi `areer mau `mpirefcwnt.
zje entho oe es hiemie en rem.en kahie a-re er
mav em pie ref soont.
. أرى إيرماف إم بى ريف سونت: او إسهيمى إنريم إنكاهى
ُ جى إنثو
Want terwijl u een aardse vrouw was, werd u de
Moeder van de Schepper.
.ت أما للبارئ
ِ ألنك إمرأة أرضية صر
ِ

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Aoumys `n`chimi [itaio @ ausasni `e]metouro @ `alla
`mpou`svoh `epetai`o ;ye;necwc qen nihi`omi.
A-oe miesh en es hiemie etshie tajo, av shashnie e-tie met
oero, alla em poe esh foh e-pe tajo thie ethnesoos gen nie
hiejomie.
 ألَّال إم بو إشفوه: اورو
ُ  أف شاشنى إيتى ميت: آاوميش إن إسهيمي إتشى طايو
ُ
. ثى إثنيسوس خين نى هيومى: إيبى طايو
Vele vrouwen ontvingen eer en wonnen het Koninkrijk, maar
zij bereikten niet uw eer, o schone onder de vrouwen.
 أيتها الحسنة في،كرامتك
 لكن لم يبلغن،نساء كثيرات نُلن كرامات وفزن بالملكوت
ِ
،النساء

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

`N;o gar pe pipurgoc et[oci @ `etaujem pi `anamyi `nqytf @
`ete vai pe Emmanouyl @ `etaf`i afswpi qen tennji.
Entho ghar pe pie pirghos et etshosie, etav zjem pie anamie en gietf, e-te fai pe Emmanoe-iel, etaf ie af
shoopie gen te nezj-ie.
 إيتى فاى بى:  إيطاف جيم بى آنامى انخيتف: إنثو غار بى بى بيرغوس إتشوسى
.  إيطاف إى أفشوبى خين تى نيجى: إممانوئيل
U bent de hoge toren, waarin de schat gevonden is; dat is
Emmanuël, die kwam en in uw schoot verbleef.
 الذي أتي وح َّل في، الذي وجدوا فيه الجوهر أي عمانوئيل،ت هي البُرج العالي
ِ أن
. بطنِ ِك

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Marentaio
`n`tpar;eni`a
`n]selet
`natkaki`a@
]ka;aroc `mpan`agi`a ];e`otokoc Mari`a.
Maren tajo en et parthenia en tie shelet en at
kakia, tie katharos em pan akhia tie theotokos
Maria.
 تى:  إنتي شيليت إن أت كاكيا: مارين طايو إن إت بارثينيا
. تى ثيؤطوكوس ماريا: كاثاروس إم بان أجيا
Laten wij de maagdelijkheid eren, van de Bruid zonder smet,
die rein is en heilig in alles, de Moeder Gods, Maria.
. النقية الكلية القدس والدة اإلله مريم،فلنكرم بتولية العروس التي بغير شر

De Hymne Shere Maria

لحن شيري ماريا

Are[ici `ehote `tve @ tetaiyout `ehote `pkahi @ nem cwnt
niben `ete `nqytf @ je areermau `mpirefcwnt.
A-re etshesie e-hote etfe, te tajoet e-hote ep kahie, nem
soont nieven e-te en gietf, zje a-re er mav em pie ref
soont.

 نيم سونت نيفين إيتى:  تى طايوت إيهوتى إبكاهى: أرى إتشيسى إيهوتى إتفى
. جى أرى إيرماف إم بى ريف سونت: إنخيتف
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.
 ألنك صرت أ ُما،األرض وكل المخلوقات التي فيها
 وأنت أكرم من،إرتفعت أكثر من السماء
ِ
، للخالق

De Hymne Shere Maria

`N;o

لحن شيري ماريا

gar `aly;oc pima `nselet `nka;aroc @ `nte P=,=c
pinumvioc kata ni`cmy `m`provytikon.
Entho ghar aliethoos pie ma en shelet en
katharos, ente pie Egriestos pie niemfiejos kata
nie esmie em eprofietiekon
 إنتى بى إخرستوس بى نيم:  بيما إنشيليت إنكاثاروس: إنثو غار آليثوس
. كاطاني إسمى إم إبروفيتيكون: فيوس
U bent waarlijk de reine bruiloftskamer van Christus
de Bruidegom, volgens de profetische woorden.
ْ
ّ
. كاألصوات النبوية، الذي للمسيح الختن،الخدر النقي
ِ أن
ِ ،ت بالحقيقة

لحن شيري ماريا

De Hymne Shere Maria

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : `w tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `nIycouc Pi`,rictoc
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon : oo ten-tshois en nieb tieren tie
theotokos : Mareeja ethmav in Iesos Pegrestos: entef ka nen novie
nan evol.

:  أو تين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إن إيسوس بي إخرستوس
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder Gods: Maria
de Moeder van Jezus Christus: dat Hij onze zonden vergeeft.
. مـريم أم يسوع المسيح ليغـفـر لنا خطايانا:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
Index – الفهرس

De hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

De Hymne Api-Nav
Shopi

لحن أبي ناف شوبي

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

Apinau swpi ,a pimys `ebol @ mare nicaq viri
`ebol@ mare nicovoc ;wou] saron @ euermyneuin
qen ni`gravy =e=;u.
A-pie nav shoopie ka pie miesh evol, ma-re nie sag fierie evol, ma-re nie
sofos thoo-oetie sharon, ev er mie-nevien gen nie ghrafie eth-oe-wab.
 ماري ني صوفوس ثواوتي:  ماري ني صاخ فيري إيفول: آبي ناﭫ شوبي كابي ميش إيفول
.  إﭫ إيرمين إيفين خين ني إغرافي إثؤواب: شارون
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.
 ُمفسريـن:  فـليجـتمـع الحـكمــاء إلينـــا:  فـليـفســر المعلمـون: قـد حان الوقت أطلق الـجميــع
. في الكـتـب المـقـدســة

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

Ere pi`cmou `n]`triac =e=;u @ `Viwt nem `Psyri
nem Pi=p=na =e=;u.
E-re pie esmoe en tie Trias eth-oewab, Efjoot nem
epshierie nem pie Pnevma ethoe-wab.
 إفيوت نيم إبشيري نيم بي إبنفما: إيري بي إسمو إنتي إترياس إثؤواب
. إثؤواب
De zegen van de Heilige Drie-eenheid : de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
.  اآلب واإلبـن والــروح الـقــدس: وبـــركـة الـثالــوث األقـدس

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

Ere pi`cmou `n];e`otokoc Mari`a @ `;mau
`nIycouc Pi,rictoc .
E-re pie esmoe en tie theo-tokos, Maria ethmav en
Iesos Piegristos.
 إثماف إن إيسوس بي: إيري بي إسمو إنتي تي ثيؤطوكوس ماريا
. إخرستوس
De zegen van de Moeder Gods, Maria de Moeder van
Jezus Christus.
.  أم يســوع المسيـح: وبـركة والـدة اإلله مــريـــم

لحن أبي ناف شوبي

Een hymne Api-nav shopi

Ef`e`i `e`hryi `ejen pailaoc tyrf euoujai qen
P=o=c je amyn ec`eswpi.
Ev e-ie e-ehrie ezjen pai la-os tierf, ev oe-khai gen Eptshois
zje amien es e-shoopie.
إف إإهري إيجين باي الؤس تيرف إف اوجاي خين إبتشويس جي أمين إس إيشوبي
.
Zij met dit hele volk, dat zich welbevindt in de Heer. Amen,
zo mag het zijn.
.  يكـــــون. تحـل على هـــذا الشعب كله معافيـن من الـــرب آميـــن
Index – الفهرس

De Agpeya

األجبية

De Agpeya
( Gebed van psalmen )
األجبية
) ) صالة المزامير

De Agpeya

األجبية

Gebeden van het
derde uur
صالة الساعة الثالثة

Introductie voor het Evangelie

مقدمة لإلنجيل

 فصل، ذوكصاصي اوثي اوس إيمون قدوس قدوس قدوس
من بشارة اإلنجيل لمعلمنا ماريوحنا البشير بركاتة علي
.جميعنا آمين

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

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

3-1:15و31-26:14 يوحنا

متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله اآلب
، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم،باسمي
، سالمي أنا أعطيكم،سالمي أترك لكم
De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader
zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren
en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd
heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u;

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

3-1:15و31-26:14 يوحنا

، ال تضطرب قلوبكم وال تجزع،ليس كما يُعطي العال ُم أعطيكم
 لو كنتم تحبونني،سمعتم أني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم
، ألن أبى أعظ ُم مني،لكنتم تفرحون ألني أمضى إلى اآلب
niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw
hart worde niet ontroerd of versaagd. Gij hebt
gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en
kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u
verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want
de Vader is meer dan Ik.

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

3-1:15و31-26:14 يوحنا

، حتى متى كان تؤمنون،وقد قلتُ لكم اآلن قبل أن يكون
 ألن رئيس هذا العالم آت،لست أكلمكم كالما كثيرا بعد
،  لكن لكي يعلم العال ُم أنني أحب أبي،وليس له في شيء
En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt,
opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt.
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de
overste der wereld komt en heeft aan Mij niets,
maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader
liefheb en zó doe,

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

3-1:15و31-26:14 يوحنا

 أنا، قوموا ننطلق من ههنا،وكما أوصاني أبى هكذا أفعل
ي ال يأتي
ّ  كل غصن ف،هو الكرمة الحقيقية وأبى الكرام
، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر،بثمر يقطعه
als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij
van hier gaan. Ik ben de ware wijnstok en mijn
Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen
vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel
vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht
drage.

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

3-1:15و31-26:14 يوحنا

،وأنتم من ق ْبل أنقيا ُء من أجل الكالم الذي كلمتكم به
.ي وأنا أيضا فيكم
َّ إثبتوا ف

Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u
gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.

Slotzang na het Evangelie

ختام اإلنجيل

والمجد هلل دائما أبديا آمين نسجد لك أيها المسيح مع
.أبيك الصالح والروح القدس ألنك ( ُو ِلدت ) وخلصتنا
Glorie aan God tot in eeuwigheid, Amen : Wij
aanbidden U, o Christus, met Uw Goede
Vader en de Heilige Geest, want U bent
(geboren) en heeft ons verlost. Ontferm U
over ons.

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

روحك القدوس يارب الذي أرسلته على تالميذك
 هذا ال،القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة
، لكن جدده في أحشائنا،تنزعه منا أيها الصالح
Uw Heilige Geest, o Heer, die U neergezonden
hebt op Uw heilige discipelen en geëerde
apostelen op het derde uur, neem Hem niet van
ons weg, o goede Heer, maar vernieuw Hem in
ons innerlijk.

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

 وروحا مستقيما جدد في،ي يا هللا
َّ قلبا نقيا إخلق ف
 وروحك القدوس ال، التطرحني من قدام وجهك،أحشائي
. تنزعه منى
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw
in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp
mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw
Heilige Geest niet van mij.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Do7a Patri
Pnevmati .

ke

`Vi`w

:

ke

`aji`w

Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى

Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تالميذك القديسين
 هذا ال تنزعه منا أيها،ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة
 ياربنا يسوع، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا، الصالح
،المسيح إبن هللا الكلمة
O Heer, die Uw Heilige Geest neergezonden hebt
op Uw heilige discipelen en geëerde apostelen op
het derde uur, neem Hem niet van ons weg, o
goede Heer.Maar wij vragen U Hem te vernieuwen
in ons innerlijk, o onze Heer Jezus Christus,
Zoon van God, het Woord,

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

 روح القداسة، روح النبوءة والعفة،روحا مستقيما ومحييا
 ألنك أنت هو، أيها القادر على كل شيء،والعدالة والسلطة
. إرحمنا، يا من يُضئ لكل إنسان آت إلى العالم، ضياء نفوسنا
tot een vaste en levengevende geest, een geest
van profetie en reinheid, een geest van
heiligheid, gerechtigheid en macht, o Almachtige,
want Gij zijt het licht van onze zielen. O Gij die
ieder mens verlicht die in de wereld komt,
ontferm U over ons.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

ت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود
ِ يا والدة اإلله أن
 من أجل، مع الرسل، نسألك أيتها المملوءة نعمة،الحياة
، خالص نفوسنا
O Moeder Gods, u bent de ware wijnstok, die
de tros van het leven draagt. Wij vragen u, o
vol van genade, tezamen met de apostelen
om de verlossing van onze zielen.

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

 يهيئ، مبارك الرب يوما فيوما، مبارك الرب إلهنا
. طريقنا ألنه إله خالصنا

Gezegend zij de Heer onze God. Gezegend
zij de Heer dag aan dag. Hij bereidt ons de
weg, want Hij is de God van onze verlossing.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

 الحاضر في كل، روح الحق،أيها الملك السمائي المعزى
 هلم، ومعطى الحياة، كنز الصالحات،مكان والمالئ الكل
، وطهرنا من كل دنس أيها الصالح،تفضل وحل فينا
.وخلص نفوسنا
O Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid,
alomtegenwoordig, die alles vervult, Schat van
het goede, Gever van het leven; kom, gewaardig
U in ons te wonen en reinig ons van alle smet, o
goede Heer, en verlos onze zielen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Do7a Patri
Pnevmati .

ke

`Vi`w

:

ke

`aji`w

Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى

Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

،كما كنت مع تالميذك أيها المخلص وأعطيتهم السالم
.هلم أيضا كن معنا وأمنحنا سالمك وخلصنا ونج نفوسنا

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في
 إفتحي لنا، أنت هي باب السماء، يا والدة اإلله،السماء
.باب الرحمة
Wanneer wij in Uw heilige tempel staan,
worden wij gerekend tot hen die in de hemel
staan. O Moeder Gods, u bent de poort des
hemels, open voor ons de poort van genade.

Heilige God

ي الـذي ال
دوس
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،القـوى
ُّ ـدوس الح
ُّ
ْ
. حمنـا
 الـذي ُولـِد مـن،مـوت
يـ
ُ
ْ  إ ْر،العــذراء
ي الـذي ال
دوس
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،القـوى
ُّ ـدوس الح
ُّ
. حمنـا
يـ
ُ
ْ  إ ْر، الذي ُص ِلب عنا،مـوت

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

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

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

 الذي قـام،مـوت
ي الـذي ال يـ
دوس
ُ
ُ
ُ ُّ  قــ،ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ
ُّ  قـ،القـوى
ُّ ـدوس الح
ُّ
. حمنا
ِ من األموا
َّ ت وصعد إلى ال
ْ  إ ْر،سموات
،الدهـور
هـر
ب
ُ واالبــن والـرو
ِ المجـ ُد لآل
ِ
ِ  اآلن وك ِ ّل أوان وإلى د،ح الـُقـدس
ِ
.آميـن
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
verrezen uit de doden en opgevaren ten hemel,
ontferm U over ons.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

ُ
ُ
 أيُّهـا،حمنـا
الثالـوث
 أيُّهـا،حمنـا
الثالـوث
أيُّهـا
ْ القـدوس إ ْر
ْ القـدوس إ ْر
ُ
ُ
ُ
. حمنـا
الثالـوث
ْ القـدوس إ ْر
ُ
ـفـر لنــا
،ـفـر لنــا خطايـانا
ْ ب إ ْغ
ْ يـارب إ ْغ
ْ يـارب إ ْغ
ُ  يـار،ـفـر لنــا آثـامنـا
ُ
ُ
. زالتـنـا
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, Heilige
Drie-eenheid, ontferm U over ons, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons. O Heer, vergeef
onze zonden, o Heer, vergeef onze overtredingen,
o Heer, vergeef onze ongerechtigheden.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

 آبا ُؤنــا، إشفهــ ْم من أجــ ِ ّل إسمك القــّدوس،يـارب إفـْتقـ ْد مــرضى شعبـك
ُ
،يـارب نيح نفــوسهــم
،وإخوتـُنـا الــذيــن رقــدوا
ُ

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.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ ُّ قــ

ْ يـا
،ارب أعنـَّا
ْ  يـارب إ ْر،من ُهـو بال خطيـة
ُ  ي، يا الذي بال خطيـة،حمنـا
ُألن لـك المجـ ُد والعـزة
ُ
َّ ،وإقبـ ْل طلباتنـا إليـك
يارب
،المثلث
والتقـديـس
ُ
ُ
ْ
.  آميـن. بـارك
يارب
،ارحـم
،ارحـم
ُّ
ْ يارب
ْ
ُ
U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over
ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en
neem onze smeekbeden aan.
Want aan U komt toe glorie, roem en de
drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gegroet zij u

السال ُم لك

،السالم لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين
 أصعدي صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر،والدة اإلله أم المسيح
، السالم للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا.لنا خطايانا
،العذراء القديسة
Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van glorie,
altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van Christus;
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat Hij
onze zonden vergeeft. Gegroet zij u, heilige Maagd, die
ons het ware Licht heeft gebaard, Christus onze God.

Gegroet zij u

السال ُم لك

. ويغفر لنا خطايانا، ليصنع رحمة مع نفوسنا،إسألي الرب عنا
 القديسة الشفيعة األمينة لجنس،أيتها العذراء مريم والدة اإلله
 إشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا،البشرية
.بغفران خطايانا
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, wees onze voorspraak bij Christus,
die u gebaard hebt, dat Hij ons de vergiffenis van onze
zonden schenkt.

Gegroet zij u

السال ُم لك

، السالم لفخر جنسنا،السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقانية
، أيتها الشفيعة المؤتمنة، نسألك إذكرينا.ولدت لنا عمانوئيل
. ليغفر لنا خطايانا،أمام ربنا يسوع المسيح
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.

Absolutie van het derde uur

تحليل صالة الساعة الثالثة

 الذي عزانا في كل حين بعزاء،يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء
 نشكرك ألنك أقمتنا للصالة في هذه الساعة،روحك القدوس
 التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على،المقدسة
.  ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار،تالميذك القديسين
O God van alle barmhartigheid en Heer van alle
vertroosting, die ons te allen tijde getroost heeft met de
troost van Uw Heilige Geest; wij danken U dat U ons tot
het gebed hebt geleid in dit heilige uur, waarin U in
overvloed de genade van Uw Heilige Geest heeft
uitgestort over Uw heilige discipelen en geëerde zalige
apostelen, als tongen van vuur.

Absolutie van het derde uur

تحليل صالة الساعة الثالثة

 وإغفر، إقبل إليك صلواتنا،نسأل ونطلب منك يا محب البشر
 وطهرنا من كل دنس، وأرسل لنا نعمة روحك القدوس،خطايانا
 لكي نسعى بالروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية،الجسد والروح
،وال نكمل شهوة الجسد
Wij vragen en bidden U, o Menslievende, aanvaard
onze gebeden, vergeef onze zonden en zend de
genade van Uw Heilige Geest op ons neer, Reinig ons
van alle smet naar lichaam en geest en leid ons tot een
geestelijke levenswandel, zodat wij door de geest
wandelen en niet de begeerten van het vlees vervullen.

Absolutie van het derde uur

تحليل صالة الساعة الثالثة

 ألنه،وأجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا
 مع أبيك الصالح والروح،يليق بك المجد والكرامة والعزة
. اآلن وكل أوان وإلى األبد أمين،القدس
Maak ons waardig U te dienen in reinheid en
rechtvaardigheid, alle dagen van ons leven, want
U komt toe glorie, eer en roem, tezamen met Uw
Goede Vader en de Heilige Geest, nu en altijd en
tot in eeuwigheid. Amen.

De Agpeya

األجبية

Gebeden van het
zesde uur
صالة الساعة السادسة

Introductie voor het Evangelie

مقدمة لإلنجيل

 فصل، ذوكصاصي اوثي اوس إيمون قدوس قدوس قدوس
من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مارمتَّى البشير بركاتة علي جميعنا
.آمين

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

Matteüs 5:1-16

16-1:5 متي

 وعندما جلس تقدم،فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل
 طوبى للمساكين: ففتح فاه وعلمهم قائال،إليه تالميذه
، ألن لهم ملكوت السموات،بالروح
Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op
en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn
discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond
en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van
geest, want hunner is het Koninkrijk der
hemelen.

Matteüs 5:1-16

16-1:5 متي

، طوبى للودعاء، ألنهم يتعزون،طوبى للحزانى اآلن
 طوبى للجياع والعطاش إلى ال ِبر،ألنهم يرثون األرض
.  طوبى للرحماء ألنهم يُرحمون،ألنهم يُشبعون
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost
worden. Zalig de zacht-moedigen, want zij
zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en
dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want
hun zal barmhartigheid geschieden.

Matteüs 5:1-16

16-1:5 متي

 طوبى لصانعي،طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا
 طوبى للمطرودين من، ألنهم يُدعون أبناء هللا،السالم
. أجل البر ألن لهم ملكوت السموات
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God
zien.
Zalig de vredestichters, want zij zullen
kinderen Gods genoemd worden.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Matteüs 5:1-16

16-1:5 متي

طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي
 إفرحوا وتهللوا ألن أجركم عظيم في،كل شر كاذبين
.  فإنهم هكذا طردوا األنبياء الذين كانوا قبلكم،السموات
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en
vervolgt en liegende allerlei kwaad van u
spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt
u, want uw loon is groot in de hemelen; want
alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Matteüs 5:1-16

16-1:5 متي

الملح فبماذا يُملح ؟ ال يصلح
ِ  فإذا فسد،أنتم ِملح األرض
 أنتم نور، إالَّ ألن يطرح خارجا وتدوسه الناس،بعد لشيء
.  ال يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل،العالم
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn
kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen
en door de mensen vertreden te worden.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een
berg ligt,

Matteüs 5:1-16

16-1:5 متي

 بل يضعونه على،وال يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال
 هكذا فليضئ نوركم قدام. المنارة فيضيء لكل من في البيت
 لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في،الناس
. السموات
kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen
lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar
op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in
het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw
Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Slotzang na het Evangelie

ختام اإلنجيل

والمجد هلل دائما أبديا آمين نسجد لك أيها المسيح مع
.أبيك الصالح والروح القدس ألنك ( ُو ِلدت ) وخلصتنا
Glorie aan God tot in eeuwigheid, Amen : Wij
aanbidden U, o Christus, met Uw Goede
Vader en de Heilige Geest, want U bent
(geboren) en heeft ons verlost. Ontferm U
over ons.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

يا من في اليوم السادس وفى وقت الساعة السادسة
 من أجل الخطية التي تجرأ عليها أدم،سمرت على الصليب
. مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجنا،في الفردوس
O Heer Gij die op de zesde dag op het zesde
uur aan het kruis werd genageld wegens de
zonden die onze vader Adam in het paradijs
durfde
te
begaan,
Verscheur
de
schuldbekentenis van onze zonden,
O
Messias onze God en verlos ons.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 اللهم إستجب،أنا صرخت إلى هللا والرب سمعني
. ي وإسمعني
ّ  إلتفت إل،صالتي وال ترفض طلبتي

Ik heb tot God geroepen en de Heer heeft mij
gehoord. O God Verhoor mijn gebed,
verwerp mijn smeekbeden niet, wendt U tot
mij en verhoor mij.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

، كالمي أقوله فيسمع صوتي،عشية وباكر ووقت الظهر
.ويخلص نفسي بسالم

in de avond, in de morgen en in de middag.
Wanneer ik spreek zal Hij mijn stem horen en
mijn ziel verlossen in vrede.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Do7a Patri
Pnevmati .

ke

`Vi`w

:

ke

`aji`w

Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى

Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في
 وأحييت الميت، وقتلت الخطية بالخشبة،الساعة السادسة
 الذي مات، الذي هو اإلنسان الذي خلقته بيديك،بموتك
.بالخطية
O Jezus Christus, onze God, die aan het kruis werd
genageld op het zesde uur en met het kruis de
zonden vernietigd hebt en met Uw dood nieuw leven
gegeven hebt aan de dode, aan de mens, die U met
Uw handen hebt geschapen en die door de zonde is
gestorven.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 وبالمسامير التي،إقتل أوجاعنا بآالمك الشافية المحيية
 أنقذ عقولنا من طياشة األعمال الهيولية،سمرت بها
. إلى تذكر أحكامك السمائية كرأفتك،والشهوات العالمية
Vernietig ons leed door Uw heilbrengende en
levengevende lijden en door de nagels waarmee
U werd vastgenageld. Verlos ons verstand van
het verderf van de aardse werken en wereldse
begeerten, zodat wij Uw hemelse geboden
gedenken, volgens Uw barmhartigheid.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

،إذ ليس لنا دالة وال حجة وال معذرة من أجل كثرة خطايانا
،فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة اإلله العذراء
.  قوية ومقبولة عند مخلصنا،ألن كثيرة هي شفاعتك

Daar wij geen enkele reden, noch uitvlucht,
noch verontschul-digingen voor onze vele
zonden hebben, smeken wij U O Moeder
Gods en Maagd, bid met ons tot Uw eigen
Zoon want zie, krachtig en aanvaard is Uw
voorspraak bij onze Verlosser.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 ال ترفضي الخطاة من شفاعتك عند،أيتها األم الطاهرة
 ألنه تألم، ألنه رحوم وقادر على خالصنا،الذي ولد منك
. من أجلنا لكي ينقذنا
U zuivere en reine Moeder, verwerp de
zondaars niet van Uw voorspraak bij Uw
Zoon, want Hij is barmhartig en heeft de
macht ons te verlossen; Hij heeft voor ons
en voor onze redding geleden.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 أعنا يا هللا،فلتدركنا رأفتك سريعا ألننا قد تمسكنَّا جدا
 يارب نجنا وإغفر لنا،مخلصنا من أجل مجد اسمك
.  من أجل إسمك القدوس،خطايانا
Keer U haastig in Uw barmhartigheid tot ons,
want wij zijn zeer ellendig. Help ons, O God,
onze Verlosser omwille van Uw eervolle
Naam.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

،صنعت خالصا في وسط األرض كلها أيها المسيح إلهنا
 فلهذا،عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب
.  المجد لك يارب:كل األمم تصرخ قائلة
U hebt verlossing bewerkt temidden van de
gehele aarde, o Christus onze God, toen U
Uw heilige handen op het kruis uitgestrekt
hield. Daarom roepen alle volkeren: “Glorie
zij aan U, o Heer.”

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Do7a Patri
Pnevmati .

ke

`Vi`w

:

ke

`aji`w

Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى

Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 طالبين مغفرة،نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح
 ألن بمشيئتك سررت أن تصعد،خطايانا أيها المسيح إلهنا
.  لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو،على الصليب
Wij aanbidden Uw smetteloze Persoon, o
Goede Heer, vragend om de vergiffenis van
onze zonden, o Christus, onze God. Want door
Uw wil heeft het U behaagd het kruis te
bestijgen, om hen die U geschapen hebt uit de
slavernij van de vijand te bevrijden.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 أيها،نصرخ إليك ونشكرك ألنك مألت الكل فرحا
.  يارب المجد لك،المخلص لما أتيت لتعين العالم

Wij roepen tot U in dankbaarheid, want U
hebt het heelal met vreugde vervuld, o
Verlosser, toen U kwam om de wereld te
helpen. O Heer, glorie zij aan U.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 نعظمك،ت هي الممتلئة نعمة يا والدة اإلله العذراء
ِ أن
. ألن من قبل صليب إبنك إنهبط الجحيم وبطل الموت

U bent vol van genade, o Maagd, Moeder
Gods; wij prijzen u, want door het kruis van
uw Zoon is de Hades ten val gebracht en de
dood vernietigd.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

 ونلنا نعيم، وإستحققنا الحياة األبدية،أمواتا كنا فنهضنا
 من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت،الفردوس األول
. المسيح إلهنا
Dood waren wij, maar wij werden opgewekt en
tot het eeuwige leven waardig bevonden, en
ontvingen de vreugde van het eerste Paradijs.
Daarom verheerlijken wij in dankbaarheid de
Onsterfelijke Christus onze God.
Wij verheffen u - نعظمك يا أم النور

Link

لينك

لحن إفلوجيمينوس
De hymne Ev lokhie
menos

De hymne Ek-esmaroo-oet

إسمارواوت
لحن إك
ُ

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De hymne Ek-esmaroo-oet

إسمارواوت
لحن إك
ُ

`K`cmarwovt `al30wc: nem Pekiwt `n`aja0oc:

nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sootie emmon.
 جى أف:  نيم بى ابنفما إثؤاب:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
.ماسك أك سوتى إممون
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُو ِلدت وخلصتنا:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
Index - الفهرس

De hymne Ek-esmaroo-oet

Hiten ni`eu,y `nte peniwt
`nar,y`ereuc papa abba (...)

إسمارواوت
لحن إك
ُ

ettai`yout

Hieten nie evshie ente penjoot et tajoet in arshie
erevs papa ava (...)
)...( هيتين ني إفشي إنتى بين يوت إتطايوت إن أرشى إيريفس بابا أفا

Door de voorbeden van onze eebiedwaardige
vader De hogepriester, paus abba (...)
)...( بصلوات أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا األنبا

De hymne Ek-esmaroo-oet

إسمارواوت
لحن إك
ُ

Nem peniwt `n`epickopoc abba (...) P=o=c
`ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
Nem penjoot in episkopos, ava (...) Eptshois arie
ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie.
) إبشويس أري إهموت نان إمبي كو...( نيم بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
.ايفول إنتى نين نوفي
en onze vader debisschop abba (...) o Heer
schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.
. ) يـارب أنعـم لـنا بـمغـفــرة خطـايانا...( وأبينا األسقف أنبا

نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور
لحن اللي القربان
Het Offertorium Halleluja

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا العـذرا ُء،ي
نُعظمـك يا أ ُّم
ُ
ّ النـور الحقيق
 أتى،خلص العالــم
ت لنـا ُم
، والـدةُ اإلل ِه،ُالقـديســة
ِ ألنــك ولـد
ُ
ِ
 المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح،وخلص نفُــوسنـا

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij
verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u baarde
ons de Verlosser van de wereld; Hij kwam en verloste
onze zielen. Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

،ثبــات الكنائـس
،صديقيــن
ُ
ّ ِ  تهليــ ُل ال، إكليـ ُل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
ُ
ُ
 نسجـــ ُد،ُالهــوت واحــد
،بشـر بالثالــوث القــدوس
ُ
ُ ُ  نـ،فــران الخطايــا
ُ غـ
.  آميــن،يـارب بـارك
،رحــم
،رحــم
،لـهُ ونـُم ّجـد ُه
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ُ
ُ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap van de rechtvaardigen, standvastig-heid van
de kerken, vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de Ene God.
Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken Hem. Heer
ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

De Orthodoxe Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسي

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ق
ُ  خالـ،ط الك ِ ّل
ُ
ُ ُ  نـ، ما يُـرى وما ال يُــرى،سماء واألرض
ؤمن بـرب واحد
َّ ال
ُ ،ع المسي ُح
 المولـو ُد من اآلب قـ ْبل كل،إبـن اللـه الـوحيـد
ُ يسو
،الد ُّهـور

قانون اإليمان

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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 مساو لآلب في،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ق من إله حـق
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
ْ
ْ  هــذا الـذي،كان ك َل شئ
َ  الـذي به،الجـوهـر
ُ
ومن
،شـر
أجلنـا
ْ من
ُ نحــن الب
ْ
ْ  وتجســ َد، نـز َل من السماء،أجـل خالصنا
ومن مريــ َم
من الــروح القُــدس
،وتأنــس
،العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet
geschapen, één in wezen met de Vader en dóór 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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم من بين
َ ُوصل
َ  وتألـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط
وجلـس
،صعــ َد إلى السمــوات
َ  و،األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
َ
َ ُ  وأيضا يأتي في مجــده ليـ،عــن يميــن أبيــه
، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
.ليـس لمـُلكـه انقضــا ُء
الــذي
َ
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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــْم ن
ْ
ُ
 نسجـيـ ُد ليه،مـيـن اآلب
ق
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ اليـرب المحييى ال ُمنبثيـ
ُ
 وبكنيســة واحـدة مقــدسيـة،ق في األنبيـــــاء
ُ  الناطــ،ونـُمجــدهُ مع اآلب واالبـن
، ونعتـييييـرف بمعمــوديييييـة واحـييييـدة لمغفــييييـرة الخطايــــييييـا،جامعيييـة رســوليـييييـة
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
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: Wij verwachten de opstanding van
de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

Kuri`e `ele`ycon

Kyrië eleison (41 maal)
)  مرة41( كيريى ليسون

Heer ontferm U (41 maal)

)  مرة41 ( ارحــم
ْ يـارب
ُ

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 السماء واألرض، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
 إرحمنا يا هللا اآلب ضابط،مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الرب إله القوات، أيها الثالوث القدوس إرحمنا،الكل
،كن معنا
Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der Heerscharen,
hemel en aarde zijn vol van Uw eer en glorie,
Ontferm U over ons, o God, Almachtige Vader,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, O Heer,
God der machten, wees met ons,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 حل وأغفر،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي صنعناها بإرادتنا والتي،وأصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
 والتي فعلناها، التي فعلناها بمعرفة،صنعناها بغير إرادتنا
،بغير معرفة
want wij hebben geen andere bijstand in onze nood en
verdrukking dan U. Ontbind, vergeef en neem van ons
weg, o God, onze ongerechtigheden: die wij vrijwillig
hebben begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan,
die wij bewust hebben begaan en die wij onbewust
hebben begaan,

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل إسمك، يارب إغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب وليس،القدوس الذي دعي علينا
. كخطايانا
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.

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Absolutie van het zesde uur

تحليل صالة الساعة السادسة

نشكرك يا ملكنا ضابط الكل آبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع
 ألنك جعلت أوقات اآلم إبنك الوحيد أوقات،المسيح ونمجدك
، إقبل إليك تضرعنا.عزاء وصالة
Wij danken U, onze Almachtige Meester, Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus
en verheerlijken U, want U heeft de tijd van het
lijden van Uw Eniggeboren Zoon tot tijd van
troost en gebed gemaakt.

Absolutie van het zesde uur

تحليل صالة الساعة السادسة

 كما مزقته في هذه،وأمح عنا صك خطايانا المكتوبة علينا
الساعة المقدسة بصليب إبنك الوحيد يسوع المسيح ربنا
. هذا الذي به هدمت كل قوة العدو،ومخلص نفوسنا
Aanvaard ons smeken en wis de schuldbekentenis van
onze zonden uit, die tegen ons geschreven staat, zoals
U die verscheurd hebt op dit heilige uur door het kruis
van Uw Eniggeboren Zoon Jezus Christus, onze Heer,
en Verlosser van onze zielen, waarmee U alle kracht
van de vijand vernietigd hebt.

Absolutie van het zesde uur

تحليل صالة الساعة السادسة

 لنرضي، وحياة هادئة، وسيرة بال عيب،أعطنا يا هللا وقتا بهيا
إسمك القدوس المسجود له ونقف أمام المنبر المخوف العادل
، بغير وقوع في دينونة،الذي إلبنك الوحيد يسوع المسيح ربنا
Verleen ons, o God, een tijd van vreugde, een
levenswandel zonder smet en een vredig leven, zodat
wij Uw Heilige en aanbeden Naam mogen behagen en
staan voor de vreeswekkende en rechtvaardige
rechterstoel van Uw Eniggeboren Zoon Jezus Christus
onze Heer, zonder veroordeeld te worden,

Absolutie van het zesde uur

تحليل صالة الساعة السادسة

 أنت اآلب غير المبتدئ واإلبن.ونمجدك مع كافة قديسيك
 اآلن وكل أوان وإلى، والروح القدس المحيى،المساوي لك
.دهر الدهور كلها أمين
en zodat wij U met al Uw heiligen mogen verheerlijken:
Gij, Vader, die zonder begin is, en de Zoon, die
wezensgelijk met U is, en de levengevende Heilige
Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Het Offertorium Halleluja - لحن اللي القربان

Slotgebed na ieder uur

طلبة تقال آخر كل ساعة

 في، يا من في كل وقت وكل ساعة،إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
 المسيح إلهنا، مسجود له وممجد،السماء وعلى األرض
، الجزيل التحنن، الكثير الرحمة، الطويل الروح،الصالح

Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons,
U die op alle tijden en op alle uren in de hemel en
op aarde wordt aanbeden en verheerlijkt.
Christus, onze goede God, lankmoedig en vol
ontferming, grootmoedig in medeleven,

Slotgebed na ieder uur

طلبة تقال آخر كل ساعة

،الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا
 الداعي،الذي ال يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا
.الكل إلى الخالص ألجل الموعد بالخيرات المنتظرة
U houdt van de rechtvaardigen en ontfermt zich
over de zondaars, van wie ik de eerste ben. U wilt
niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich
bekeert en leeft. U roept allen tot verlossing, door
de belofte van het goede dat komen zal.

Slotgebed na ieder uur

طلبة تقال آخر كل ساعة

 سهل،يارب إقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا
 طهر، قدس أرواحنا، وأرشدنا إلى العمل بوصاياك،حياتنا
 إشف أمراضنا وإغفر، نق نياتنا، قوم أفكارنا،أجسامنا
.خطايانا
O Heer, neem onze gebeden aan in deze en alle tijden.
Effen ons levenspad en leid ons zodat wij Uw geboden
onderhouden. Heilig onze geesten, reinig onze
lichamen, leid onze gedachten, zuiver onze
bedoelingen, genees onze ziekten, en vergeef onze
zonden.

Slotgebed na ieder uur

طلبة تقال آخر كل ساعة

 أحطنا بمالئكتك،ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب
، لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين،القديسين
لنصل إلى إتحاد اإليمان وإلى معرفة مجدك غير
. أمين. فإنك مبارك إلى األبد،المحسوس وغير المحدود
Bewaar ons voor alle verdriet en alle hartzeer. Omgeef
ons met Uw heilige engelen zodat wij, geleid en bewaard
door hun heerschare, de eenheid van het geloof en de
kennis van Uw ontastbare en onbegrensde heerlijkheid
bereiken, want U bent gezegend tot in eeuwigheid. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Index - الفهرس

De Processie van het Lam - دورة الحمل

Allie al-korbaan

لحن اللي القربان

Het Offertorium
Halleluja
(Allie al-korbaan)
لحن اللي القربان
) ( الليلويا

لحن اللي القربان

Een hymne Allie al-korbaan

Allylouia.
Allieloeja.

.الليلـــويا
Halleluja.
.هلليلويا

يقول الكاهن

Celebrant

@ Ou`wou nem outai`o @ outai`o nem ou`wou
`n]pan`agi`a `triac `Viwt nem `Psyri nem
Pi`pneuma e` ;ouab.
اواو إنتى بان آجيا إترياس إفيوت نيم
او ُ
او طايو اوطايو نيم ُ
اواو نيم ُ
او ُ
ُ
إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤواب .
Glorie en eer, eer en glorie aan de Allerheiligste
Drieeenheid : de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
مجــدا وإكــرامــا ،إكـــرامــا ومجـــدا للثـالــوث القــدوس ،اآلب
واإلبـــــــــن والـروح القـدس.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Ouhiryny nem oukw] `ejen ]ou`i `mmauatc =e=;=u
`nka;oliky `n`apoctoliky `nekklyci`a `nte V]@ `amyn.
اووى إممافتس إثؤواب  :إن كاثوليكى إن
اوكوتي إيجين تى ُ
او هيرينى نيم ُ
ُ
أبوسطوليكى إن إككليسيا إنتى إفنوتى آمين.

Vrede en groei voor de Ene, Enige, Heilige,
Universele en Apostolische Kerk Gods. Amen.
سالما وبُنيانا لكنيسـ ِة اللــــه الـــواحـــدة ،الـوحيــدة ،المقـدسـة الجامعة
الـرسـوليـة آميـن.

Celebrant
يقول الكاهن
Ari`vmeu`i P¡ `nny`etau`ini nak `eqoun `nnaidwron @ nem ny`etau`enou
`ejwou @ nem ny`etau`enou `ebolhitotou @ moi nwou tyrou `mpibe,e
pi`ebolqen nivyou`i.

آرى إفميفئى إبتشويس إن نى إيطاف إينى ناك إيخون إن ناى ذورون  :نيم نى
نواو تيرو إمبى فيكى
إيجواو نيم نى إيطاف إينو إيفول هيطوطو :موى
إيطاف إينو
ُ
ُ
بى إيفول خين نى فيؤى
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.

يـارب ،الـذيــن قدمـــوا لـك هــذه القـــرابيـــن ،والــذيــن قـُـ ِد ْ
مت عنهــم،
اذكـر
ُ
والـذيـن قـُـِدمت بواسطتهـم ،أعطـ ِّهـــم كلـَّهــم األجــر السمــائي.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e
timiwn @

`uper

twn

`agiwn

Pros ev ek sas-te ie per toon, akhioon tiemioon,
:  آجيون تيميون: إبروس إف إكصاستى إيبيرتون
Bid voor deze heilige en kostbare offergaven,
، صلـوا من أجـل هـذه القـرابيـن المقـدسـة الكـريمـة
Salloe men akhl hazihie el-karabien el-mokaddese
el-karieme,

Diaken

يـقــول الـشماس

dwron toutwn @ ke ;uciwn `ymwn @ ke
`procverontwn .
zooron toe toon, ke thiesioon iemoon, ke epros
feron toon.
.  كى إبروس فيرون طون:  كى ثي سيون إيمون: توطون
ُ ذورون
voor onze offers en voor hen die ze opgedragen hebben.

َ
.والـذيـن قـدَمـوهــا
وتقدمتنا
we tak-dometne we elle-ziene kaddemoehe.

fai pe pie

فاي بى بي

De Hymne
Allieloeja, fai
pe pie
لحن الليلويا فاى بى بي

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Allyloui`a @ vai pe pi`ehoou `eta P¡ ;amiof @
maren;elyl `ntenounof `mmon `nqytf @

Allieloeja, fai pe pie eho-oe e-ta Eptshois thamiof,
maren theliel en ten oe-nof emmon en gietf,
اونوف
الليلويا فاى بى بى
ُ إيهواو إيطا إبتشويس ثاميوف مارين ثيليل إنتين
ُ
: إممون إنخيتف
Halleluja, dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft,
laten wij juichen en ons daarover verheugen.
، فلنفرح ونبتهج فيه،الرب
 هذا هو اليو ُم الذي صنعَه،هلليلويا
ُ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

W `P¡ ek`enahmen @ w
` `P¡ ek`ecouten nenmwit
@ `F`cmarwout `nje vye;nyou qen `vran `mP¡ @
Allyloui`a.

o Eptshois ek e-nahmen o Eptshois, eke soe-ten nen mooit, ef
es maroo-oet enzje fie ethneejoe gen efran em Eptshois,
allieloja.

 إف: سوتين نين مويت
ُ او إبتشويس إيك إى ناهمين او إبتشويس إيك إى
. الليلويا: إسمارواوت إنجى في إثنيو خين إفران إم إبتشويس
ٌ
O Heer, geef ons heil, o Heer, geef ons voorspoed, Gezegend
Hij die komt in de naam des Heren : Halleluja.
. هلليلويا:  مبارك اآلتي باسم الرب،يارب سهل سبلنا
،يارب خلصنا
ُ
ُ

Link

لينك

لحن إسباتير الكبيرة
De uitgebreide
versie van is Patier

يقول الكاهن

Qen `vran `m`Viwt nem Psyri nem Pi`pneuma
]`e;ouab ounou] `nouwt @ F`cmarwout `nje V
`Viwt pipantokratwr .

Celebrant

اواوت :
اونوتى إن ُ
خين إفران إم إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤواب ُ
إسمارواوت إنجى إفنوتى إفيوت بي باندوكرارطور .
إف
ُ
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, één God, Gezegend zij God, de Almachtige
Vader.
باســم اآلب واإلبن والـــروح القــــدس إله واحـــد  ،مبــارك اللـه اآلب
ضابط الك ِ ّل.

يـقــول الـشماس

Diaken

Amyn

1

Amen
أمين
Amen

حقا

يقول الكاهن

Celebrant
`F`cmarwout

`nje pefmonogenyc `nsyri
I=y=c P=,=c Pen¡ .
إسمارواوت إنجى بيف مونو جينيس إنشيرى إيسوس بى
إف
ُ
إخرستوس بين تشويس .
Gezegend zij Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus onze Heer.
مبــــارك إبنـُـه الــوحيــــد يســوع المسيح ربنـا.

يـقــول الـشماس

Diaken

Amyn

2

Amen
أمين
Amen

حقا

يقول الكاهن

=e=;=u

Celebrant

Pi`pneuma

`F`cmarwout
`nje
`mparaklyton .

إسمارواوت إنجى بي إبنفما إثؤواب إم باراكليتون.
إف
ُ

Gezegend zij de Heilige Geest, de Trooster.
مبــارك الـــروح القـــدس ال ُمعـــْ ّزي.

يـقــول الـشماس

Diaken

Amyn

3

Amen
أمين
Amen

حقا

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic Patyr `agioc @ ic Uioc `agioc @ en Pneuma
`agion `amyn @
Is Patier akhios, is Eejos akhios, en Pnevma akhion amien.
: إن إبنفما آجيون آمين:  إس إيوس آجيوس: إسباتير آجيوس
Eén is de Heilige Vader, één is de Heilige Zoon, één is de
Heilige Geest. Amen.
ُ  واحـ ُد هـو اإل،اآلب القـدوس
، واح ُد هـو الـروح القدس،بـن الـقـدوس
واحـ ُد هـو
ُ
.آمين
Wa7edon howa el-aab el-koddoes, wa7edon howa el-ibn el koddoes,
wa7edon howa el-ro7 el-koddos.

يـقــول الـشماس

Diaken

Eulogitoc Kurioc` o :eoc ic touc `e`wnac @
`amyn.
Evlokhitos Kirios o Theos is toes e-oo-nas,
Amien.
: إفلوجيطوس كيريوس اوثيؤس إيس طوس إي اوناس أمين
Gezegend is de Heer God tot in eeuwigheid.
: الرب اإلله إلى األب ِد آمين
مبارك
ُ
Mobarak el-Rab el-ielaah iela el-ebed. Amien.

Diaken

يـقــول الـشماس

Nie;noc tyrou `cmou `eP¡ @ marou`cmou `erof
`nje nilaoc tyrou @
Nie ethnos tieroe esmoe e-Eptshois, maroe
esmoe erof enzje nie la-os tieroe,
.ني إثنوس تيرو إسمو إبتشويس مارو إسمو إيروف إنجى نى الؤس تيرو
Looft de Heer al gij volken en looft Hem al gij natiën,

، ولتباركه جميع الشعوب،األمم باركوا الرب
ياجميع
ِ
Ja khamie3 elomam bariko el- Rab, wel-toba-rik hoe
khamie3 el-she- 3oeb,

يـقــول الـشماس

Diaken

Je `apefnai tajro `e`hryi `ejwn @
zje a-pefnai takhro e-ehrie e-khoon,
: جى أبيف ناى طاجرو إإهرى إيجون

want Zijn goedertierenheid is machtig over ons,
،ألن رحمته قد ثبت ْت علينا
lie-anna ra7matahoe sabotat 3alajna,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouoh ]me;myi `nte P¡ sop sa `eneh @
`Amyn @ Allyloui`a.
oewoh tie methmie ente Eptshois shop sha eneh.
Amien allieloeja.
. الليلويا: اووه تي ميثمي إنتى إبتشويس شوب شا إينيه أمين
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Amen.
Halleluja.
. هلليلويا، الرب يدوم إلى األبد آمين
وحق
ُ
wa 7ak el Rab jadoem iela elebed, Amien hallieloeja.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke nun
ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn :
allylouia.

zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie
ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien: allieloeja.
 كي نين كى أ إى كى إسطوس إى: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
. الليلويا: او ناس طون إى اونون أمين
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en altijd, en tot in
eeuwen der eeuwen, Amen, Halleluja.
. هلليلويا:  اآلن وكل آوان وإلى دهـر الدهـور آميـن،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

Marensep`hmot `ntotf `mpireferpe; nanef ouoh
`nnayt @ V] `Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .

مارين شيب إهموت إنطوطف إم بيريف إيربث نانيف اووه إن نائيت  ،إفنوتي
إفيوت إم بين تشويس اووه بين نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي
إخريستوس .
Laat ons dankzeggen aan de God van weldaad en
ontferming, de Vader van onze Heer en God en
Verlosser, Jezus Christus,

لصنــا
ت الـرحـوم اللـه ،أبـا ربنـا
فـلنـشكـــُر صانـع الخيــرا ِ
وإلهنـــا ومخ ِ
ِ
يســــوع المسيــح.

يقول الكاهن

Celebrant

Je afer`ckepazin `ejwn @ aferbo`y;in `eron @ af`areh `eron
afsopten `erof @ af]`aco eron @ af]toten afenten sa
`e`hryi `etaiounou ;ai.

جي أف إير إسكي بازين إيجون أف إير فويثين إيرون أف أريه إيرون أف
شوبتين إيروف أفتي آسو إيرون  ،أف تي توتين أف إين تين شا إإهري
نوثاي.
او ُ
إيطاي ُ
want Hij heeft ons beschermd en geholpen, bewaard
en aangenomen en met ontferming omringd, Hij heeft
ons gesterkt en tot dit uur geleid.
ألنــه ستــرنــــا وأعـاننـا وحفظنــا وق ِبلنــا إليه وشفـــق علينـــــا وعضدنــا  ،وأتى
بنـا إلى هــــذه السـاعـــــِة.

يقول الكاهن

Celebrant

`N;of on maren]ho `erof hopwc `ntef`areh `eron @ qen

pai`ehoou e;ouab vai nem ni`ehoou tyrou `nte penwnq @ qen
hiryny niben@ `nje pipantokratwr P¡ Pennou].
إيهواو
إنثوف اون مارين تيهو إيروف هوبوس إنتيف أريه إيرون خين باي
ُ
إيهواو تيرو إنتي بين اونخ ،خين هيريني نيفين إنجي بي
إثؤواب فاى نيم ني
ُ
باندوكراطور إبشويس بين نوتي.
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.
المقـــدس ،وك ِ ّل أيـام حيا ِتنــا بك ِ ّل
هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم
ِ
ســالم الضابـط الكـ ّل الـرب إلهنــا.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e.
Pros ev eksas-te.
.إبروس إيف إكصاستي
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

¡`Vnyb P¡ V] pipantokratwr @ `Viwt `mPen
ouoh Pennou] ouoh Pencwtyr I=y=c P=,=c .

إفنيب إبتشويس إفنوتي بي باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس اووه بين
نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي إخرستوس .
O Meester, Heer, Almachtige God, Vader van onze
Heer, God en Verlosser Jezus Christus,
ُ
وإلهنـا ومخل ِصنــا يســـوع
نــا
ب
ر
أبــو
ل
الك
ط
الـرب اإلله ضاب
أيها السيـ ُد
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
المسيــ ُح.

يقول الكاهن

Celebrant

Tensep`hmot `ntotk @ kata hwb niben nem e;be hwb
niben nem qen hwb niben.

تين شيب إهموت إن طوطك ،كاطا هوب نيفين نيم إثفي هوب نيفين نيم
خين هوب نيفين.
wij danken U voor alles, om alles en in alles,
نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال .

يقول الكاهن

Celebrant

Je afer`ckepazin `ejwn @ aferbo`y;in `eron @ af`areh `eron
afsopten `erof @ af]`aco eron @ af]toten afenten sa
`e`hryi `etaiounou ;ai.

جي أك إير إسكي بازين إيجون أك إيرفويثين إيرون أف أريه إيرون أف
شوبتين إيروف أف تى آسو إيرون أف تى توتين أك إين تين شا إإهرى
او ثاى.
اون ُ
إيطاى ُ
want U heeft ons beschermd en geholpen, bewaard en
aangenomen, met ontferming omringd, U heeft ons
gesterkt en tot dit uur geleid.
ألنـك ستــرتـنـــا وأعنتـنــا وحفظتنــا وقبلتـنا إليك وأشفقـت علينـــا وعضـدتنــا
وأتيت بنـا إلى هــذه السـاعـــــِة.

Link

لينك

لحن طوبه هينا الكبير
De uitgebreide versie
van Tobh hina

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh hina `nte `V] nai nan @ `ntef senhyt
qaron @ `ntefcwtem `eron @ `ntef`erbo`y;in `eron @
Toobh hiena ente Efnoetie nai nan entef shenhiet garon entef
sootem eron entef er voithien eron,

:  إنتيف سوتيم إيرون:  إنتيف شينهيت خارون: طوبه هينا إنتى إفنوتي ناى نان
: إنتيف إيرفويثين إيرون
Bid dat God zich over ons ontfermt en ons genadig wil zijn,
ons aanhoort en ons Zijn bijstand schenkt,

. ويسمعنـــا ويعيننـــا، إطلبـوا لكي يرحمنـا اللـه ويتـــراءف علينـــا
Otloboe lekaj jar7am-na alla wa jatara-af 3alajna, wa jasma3na wa
jo3ienana,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ntef[i `nni]ho nem nitwbh `nte ny=e=;=u `ntaf@
entef etshie en nie tieho nem nie toobh ente nie eth-oewab entaf,

: إنتيف تشى إن نى تيهو نيم نى طوبه إنتى ني إثؤواب إنطاف
en de beden en de smekingen van al Zijn heiligen
omwille van ons,

، ويقبــل ســـؤاالت وطلبـات قــديسيــــه
wa jakbal so-alaat wa telbaat kiddiesieh,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ntotou `e`hryi `ejwn `epi`aga;on `ncyou niben @
entoe-toe e-ehrie e-khoon e-pie agha-thon enseejoe
nieven,
: إنطوطو إإهرى إيجون إيبي أغاثون إنسيو نيفين
voor al wat goed is, te allen tijde aanvaardt,
، حيـن
منهـم بالصـالحِ عنـا في كـل
ِ
menhom belsala7 3ana fie kolla 7ien,
َ
en ons waardig maakt - مستحقيـن
ويجعلنـا

Voor de Vaders

لآلباء

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفي وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntef`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt
ettaiyout `nar,i`ereuc papa abba (...)
entef areh epong nem eptaho erarf em penioot et-taioot in
arshy erevs papa ava (...)
إنتيف آريه إبؤنخ نيم إبطاهو إيراطف إم بين يوت إتطايوت إن أرشي إيرفس بابا آفا
)...(
en dat Hij het leven en het leiderschap bewaart van onze
eerbied-waardige vader de hogepriester, paus abba (...) ,
)...( وأن يحف َظ حيـاةَ وقيـا َم أبينـا المكـرم رئيــــس الكـهنــــة البـابـا األنبـا
Wa en ja7faz 7ajaat wa kejaam ebiene el-mokarram ra-ies el-kehene elbaba el-anba (...)

يـقــول الـشماس

Diaken

nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
`nepickopoc abba (...)

peniwt

nem befky eshvier in litorghos penioot in episkopos
ava (...)

.)...( نيم بيف كي إشفير إن لي طورغوس بين يوت ان إيبيس كوبوس أفا
en zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de bisschop abba
(...) ,

)...( وشـريكه في الخـدمـة الــرسـوليــة أبينــا األسقـف المكرم االنبا
Wa shariekahoe fel-gidma el-rasoele-jah abiena el-oskof elmokarram el-anba (...),

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntefaiten `nem`psa e;ren[i `ebolqen
]koinwni`a @ `nte nefmuctyrion =e=;=u @
entef ai ten en em epsha ethren etshie evol gen tie
kienonie-a ente nef miestierion eth-oe-wab,
إنتيف آى تين إن إم إبشا إثرين تشى إيفول خين تى كونونيا إنتى نيف مستريون
: إثؤواب
en ons waardig maakt deelachtig te worden aan Zijn heilige,

َ
، مستحقيـن أن ننا َل من شــركة أسـراره المقـدســة
ويجعلنـا
We jekh3elene mosta7ekien en nenel, men shereket arsarihi
el mokadese,

Diaken

يـقــول الـشماس

et`cmarwout @` epi,w `ebol `nte nennobi.
etesmaroo-oet, e-pie koo evol ente nen novie.
.  إيبى كو إيفول إنتى نين نوفى: إسمارواوت
إت
ُ
en ons waardig maakt deelachtig te worden aan Zijn
heilige
. لمغفـرة خطايانــا، المباركـة
El mobaraka, le meghferet gatajane.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

E;be
vai
ten]ho
ouoh
tentwbh
`ntekmet`aga;oc pimairwmi@ myic nan
@e;renjwk `ebol `mpaike `ehoou e;ouab vai

Celebrant

إثفى فاى تين تيهو اووه تين طوبه إن تيك ميت أغاثوس بى ما رومى
إيهواو إثؤواب فاى.
ميس نان إثرين جوك إيفول إم باى كى
ُ
Daarom vragen en bidden we Uw Goedheid, U die
de mens liefheeft, sta ons toe deze heilige dag,
البشــر  ،إمنحنــا أن
صالحك يا ُمحـب
ونطلب من
من أجـــ ِل هـذا نسأ ُل
ِ
ُ
ِ
نكمـل هـذا اليــوم المقـدس.

Celebrant

يقول الكاهن

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen hiryny niben
nem tekho] @

: إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك هوتى
نيم نى
ُ
en alle dagen van ons leven in vrede en vreze
voor U te voltooien,
،وك ِ ّل أيـــام حياتِنـا بك ِ ّل ســالم مع خــوفـِــــك

يقول الكاهن

Celebrant

`V;onoc niben @ piracmoc niben @ `energi`a niben `nte
@ `pcatanac @ `pco[ni `nte hanrwmi `euhwou
إفثونوس نيفين بى راسموس نيفين إن إرجيا نيفين إنتى إبصاطاناس
هواوو :
إبسوتشنى إنتى هان رومى إف
ُ

Alle afgunst, alle bekoring, elk satanswerk, de
listen van slechte mensen,
األشـــرار،
الشيطان ومــؤامــر ِة النـــاس
ك ِ ّل حســد وك ِ ّل تجـربـة وك ِ ّل فعــ ِل
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

nem ny

nem `ptwnf `e`pswi `nte hanjaji nyethyp :
e;ouwnh `ebol : `Alitou `ebolharon:

اواونه إيفول
نيم إبطونف إإبشوى إنتى هان جاجي نى إتهيب  ،نيم ني إث ُ
آليتو إيفول هارون ،
en

zichtbaar

vijanden,

األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن ،
وقيــــام
ِ
ِ

van

de aanval
onzichtbaar,

Celebrant

يقول الكاهن

Nem `ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha paima =e=;=u
`ntak vai.

. نيم إيفول ها باى ما إثؤواب إنطاك فاي: نيم إيفول ها بيك الؤس تيرف
wend het af van ons , en van heel Uw volk, en van
deze heilige plaats, die U toebehoort.
، مــوضعـــك ال ُمقــدس هـذا
 وعــن، سائــر شع ِبـك
 وعـن، إنــزعهــا عنــا
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

@ Ny de e` ;naneu nem ny`eternofri cahni `mmwou nan
إمواو نان ،
نى ذى إث نانيف نيم نى إت إيرنوفرى صاهنى
ُ

Voorzie ons van alles wat passend en nuttig is,
والنافعــات فارزقنــا إيـاهــــا ،
الصـالحــــات
أمــا
ُ
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Je `n;ok pe `etak] `mpiersisi nan @ `ehwmi `ejen nihof nem
ni[ly @ nem `ejen ]jom tyrc `nte pijaji.

 إيهومى إيجين نى هوف نيم، جي إثنوك بى إيطاك تي إم بى إيرشيشي نان
. نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى، ني إتشيلى
want Gij zijt het die ons macht gegeven heeft op
slangen en schorpioenen en elke vijandelijke macht te
trappen.

ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي
. كل قـو ِة العــد ِو
Index – الفهرس

De hymne Soo-ties

لحن سوتيس

De Hymne Soo-ties
لحن سوتيس

لحن سوتيس

De hymne Soo-ties

Cw;ic `amyn @ ke tw pneumati cou
Soo-thies

amien : Ke too pnevmatie soe.
. سو
ُ سوتيس أمين كى طو ابنفماتى

U ben verlost Amen : En met uw geest .
. صتَ حقا ومع روح َك
ْ َُخل

Nie savev tieroe

ني صافيف تيرو

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De hymne Nie savev tieroe

لحن ني صافيف تيرو

Nicabeu tyrou `nte piIcrayl @ nyeterhwb `enikap
`nnoub @ ma;amio `nou`s;yn `nA`arwn @ kata `ptai`o
`n]metouyb.

Nie savev tieroe ente pie Isra-iel, nie et er-hoob enie kap en
noeb, ma thamjo en oe esh-tien en A-aroon, kata ep tajo en
tie met oe-wieb.
نى سافيف تيرو إنتى بى إسرائيل نى إت إيرهوب إيني كاب إن نوب ماثاميو إن او
.اوويب
ُ إشتين إنتى أأرون كاطا إبطايو إنتى ميت
O, alle wijzen van Israël, de vervaardigers van goudbrokaat, maak
een Aäronisch gewaad, dat past bij de eer van het priesterschap.
. إصنعوا ثوبا هارونيا الئقا بكرامة كهنوت،يا ك َل حكماء إسرائيل صناع خيوط الذهب

Link

لينك

تحليل الخدام
Absolutie van
de Dienaren

Liturgie van het woord - قداس الكلمة

Em penjoot

إم بين يوت

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Em penjoot

إم بين يوت

` peniwt `ettai`yout `nar,y`ereuc papa abba (...)
M
Nem peniwt `n`epickopoc abba (...) @ nimenra] `nte
P=,=c .
Em penjoot et tajoet en arshie erevs pa-pa ava (…) Nem

penjot en episkopos ava (…) nie menratie ente Piegristos.
) نيم بين يوت إن إيبسكوبوس...( إم بين يوت إت طايوت إن أرشى إيرفس بابا أفا
. ) نى مينراتى إنتى بخرستوس...( أفا
van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus abba
(…) en onze vader de bisschop abba (…) de geliefden van
Christus.
.) أحباء المسيح...( ) وأبينا األسقف أنبا...( أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

De hymne Soo-ties

لحن سوتيس

De Hymne Soo-ties
لحن سوتيس

De hymne Soo-ties

لحن سوتيس

Cw;ic `amyn @ ke tw pneumati cou
Soo-thies amien : Ke too pnevmatie soe.
. سو
ُ سوتيس أمين كى طو ابنفماتى
U ben verlost Amen : En met uw geest .
. صتَ حقا ومع روح َك
ْ َُخل

De hymne Tai shoerie

طاي شوري

De Hymne Tai
shoerie
لحن طاي شوري

De hymne Tai shoerie

لحن طاي شوري

Taisoury `nnoub `nka;aroc @ etfai qa
pi`arwmata@
Tai shoerie en noeb en katharos, etfai ga pie
aroomata,
:  إيت فاي خابي آروما طا: طاي شوري إن نوب إن كاثاروس
Dit wierookvat van zuiver goud, dat het aroma draagt,
، هــــذه المجمــــرة الـذهب النقي الحاملة العنبـر

De hymne Tai shoerie

لحن طاي شوري

Et qen nenjij `n`A`arwn piouyb @ eftale
ou`c;oinoufi `e`pswi `ejen pima`nerswousi.
Et gen nen zj-iekh en A-aron pie oewieb, ef ta-le oe
estoi noefie eepshooi ezjen pie ma en er shoo-oe-shie.

 إفطالي او إسطوى نوفي: إتخين نين جيج إن آآرون بي اوويب
.إإبشوي إيجين بيما إن إير شؤوشي
is in de handen van Aäron de priester, die wierook
aanbiedt aan het altaar.
.التي في يـدي هــارون الكاهـــن يــرفـع بخــورا على المـذبـح

De Voorbeden

الهيتنيات

De Voorbeden
الهيتنيات

Voor De Maagd Maria

للعذراء مريم

Hieten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Maria
: `Pu `ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol ente
nen novie.
 إبتشويس أري اهموت:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige Maria: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

.  بـمغـفــرة خطـايانا:  يـارب أنعـم لـنا:  اإللـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة

Voor alle Hemelingen

للسمائيين

Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 `n arx3ajjeloc nem
nitajma `n`epovranion :` P[oic ari`hmot nan `mpi,w
`ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresveeja ente pie shashf en arshie ankhelos nem
nie taghma en e-poeranion, Eptshois arie ehmot nan em pie
koo evol ente nen novie.
:هيتين ني ابريسفيا إنتي بي شاشف إن آرشي آنجيلوس نيم ني طغما إن ايبورانيون
.إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorspraak van de zeven aartsengelen en de hemelse
rangen, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية

Voor Jozef De Timmerman En Salome

ليوسف النجار والقديسة سالومي

Hiten nievx3 `nte niqelloi : `t`cmarwovt
Iwc3f piham2e nem 03=e=0v Calwmi :` P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie ev shie ente nie gelloi, et esmaroo-oet Joosief pie
ham shee nem thie eth-oe-wab Salomie, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.
إسمارواوت يوسف بي هامشي نيم ثى إثؤواب
هيتين ني إفشي إنتي ني خيللوى إت
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: سالومى
Door de voorbede van de gezegende ouderlingen, Jozef de timmerman en
de heilige Salome, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات الشيخين المباركين يوسف النجار و القديسة سالومي

Voor onze vaders de apostelen

لآلباء الرسل

Hiten nievx3 `nte nau `nio5 n
` `apoctoloc
nem `pcepi `nte nima03t3c :` P[oic ari`hmot nan
`mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente na tshois en jotie en apstolos nem
epsepie ente nie mathieties, Eptshois arie ehmot nan em pie
koo evol ente nen novie.
هيتين ني إفشى إنتي ناتشويس إنيوتى إن آبوسطولوس نيم إبسيبى إنتي ني ما
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: ثيتيس
Door de voorbede van mijn meesters en vaders de apostelen, en de
overige discipelen, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ

Voor de heilige Markus

لمارمرقس

Hiten nievx3 `nte pi-0ewrimoc `n`evajjelict3c
Markoc pi`apoctoloc :` P[oic ari`hmot nan `mpi,w
`ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente pie the-o rie mos en ev ankhelesties
Markos pie apostolos, Eptshois arie ehmot nan em pie koo
evol ente nen novie.
هيتين ني إفشى إنتي بي ثيؤريموس إن إف آنجيليستيس ماركوس بي آبوسطولوس
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي:
Door de voorbede van de Godziener, de Evangelist, Markus de
apostel, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات ناظر اإلله االنجيلى مرقس الرسول

Voor Stefanus de eerste martelaar

للشهيد إستفانوس

Hiten ni`eu,y @ `nte piar,ydiakwn et`cmarwout
Ctevanoc pisorp `mmarturoc : `P[oic ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `n te nennobi.

Hieten nie evshie ente pie arshie ziakon et esmaro-oet
Stefanos pie shorp em martieros, Eptshois arie ehmot nan em
pie koo evol ente nen novie.
إسمارواوت إستيفانوس بى شورب إم
هيتين ني افشى إنتي بي أرشى ذياكون إت
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: مارتيروس
Door de voorbede van de gezegende aartsdiaken, Stefanus de eerste
martelaar, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول الشهداء

Voor martelaren

للشهداء

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc `mmar== tvroc @
pa[oic
`pouro
Georgiwc
@
:eodwroc
pi`Anatoleoc @
Hieten nie evshie ente nie athloforos em martieros pa tshois
ep oero Georgios, theodoros pi anatole-os,
: إبورو جيؤرجيوس
ُ هيتين ني إفشى إنتي نى أثلوفوروس إم مارتيروس باتشويس
: ثيؤدوروس بي أناطوليؤس
Door de voorbede van de overwinnende martelaren, mijn
meester koning Georgius, Theodorus Anatolius,
:  تادرس المشرقي: بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك مارجرجس

Voor martelaren

للشهداء

Vilopatyr Merkourioc @ abba Myna `nte
nivaiat :` P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte
nennobi.
Filopatier Merkoerios, ava Mina ente nie Fajat, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
 إبتشويس آري إهموت نان:  أفا مينا إنتى نى فايات: فيلوباتير ميرقوريوس
.إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Philopater Mercurius, abba Mina van Bayad, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا:  مارمينا البياضى: محب اآلب مرقوريوس

Voor abba Mozes en abba Arsenius

لألنبا موسي واألنبا أرسانيوس

Hiten nievx3 `nte neniw] e;ouab `ndikeoc@ pijwri
e;ouab abba Mwcy@ nem abba Arcenioc `pcaq n
` syri
`nniourwou :`P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente nenjotie eth- oe-wab en zieke-os pie khoorie eth-oewab ava Moosie, nem ava Arsenios ep sag ente nie shierie en nie oe-roooe, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
هيتين ني إفشى إنتي نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس بي جوري إثؤواب آفا موسي نيم أفا أرسانيوس
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اورواو
ٌ إبساخ إنتى ني شيرى إن ني
Door de voorbede van onze heilige rechtvaardige vaders de sterke heilige abba
Mozes en abba Arsenius, de leraar van de kinderen van de keizers, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
 يارب:  واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك: بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا موسي
.انعم لنا بمغفرة خطايانا

Voor de heiligen van deze dag

لقديسي اليوم

Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte pai`ehoov piovai piovai
kata pe4ran : `P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol
`nte nennobi.
Hieten nie evshie ente nie eth-oe-wab ente pai eho-oe pie oewai pie oe-wai kata pef ran, Eptshois arie ehmot nan em pie
koo evol ente nen novie.
إيهواو بي اوواى بي اوواى كاطا بيفران
هيتين ني إفشى إنتي ني إثؤواب إنتي باى
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي:
Door de voorbede van de heiligen van deze dag, iedereen bij naam, o
Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه

Voor de patriarch

لألب البطريرك

Hiten
novevx3
`areh
`e`pwnq
`mpeniwt
ettai`3ovt `narx3`erevc papa abba (...) : `P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et tajoet en arshie erevs
papa ava (...) , Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen
novie.
 إبتشويس: )...( هيتين نو إفشى آريه إبؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن أرشى ايرفس بابا آفا
.آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door hun voorbede, bewaar het leven van onze eerbiedwaardige vader de
hogepriester, paus abba (…) , o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze
zonden.
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: )...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

Voor de bisschop

لألب األسقف

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq `mpenwit ettaiyout
`ndikeoc abba (...) `pickopc : `P[oic ari`hmot nan
`mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten noe evshie areh e-ep on-g em penjoot et tajoet en
zieke-os ava (...) pie e-piskopos, Eptshois arie ehmot nan em
pie koo evol ente nen novie.
) بى...( هيتين نو إفشى آريه ابؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن ذيكيؤس آفا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبيسكوبوس
Door hun voorbede, bewaar het leven van onze geëerde rechtvaardige vader,
abba (…) de bisschop, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: ) االسقف...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم البار األنبا

Slotzang na De Voorbeden

ختام الهيتنيات

*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُولدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
Index - الفهرس

De Paulinische brieven

البولس

Koptische
Paulinische Brief
البولس قبطي

Introductie voor De Paulinische Brief

مقدمة البولس

Pauloc `vbwk `mPen¡ Iycouc P=,=c @ pi`apoctoloc
et;ahem @ vy`etau;asf `epihisennoufi `nte `V].
Pavlos efvook em Pentshois Iesoes Piegristos pie apostolos et
tha-hem fie e-tav thashf e-pie hie shen-noefie ente Efnoetie.

 بي آبوسطولوس: بافلوس إف فوك إم بين تشويس إيسوس بي إخرستوس
.  فى إيطاف ثاشف إيبي هي شين نوفي إنتي إفنوتي: إيت ثاهيم
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen
apostel, afgezonderd voor het Evangelie van God.
. المدعـــو المفـرز لبشارة اللـه،بـولــس عبـد ربنــا يســوع المسيح الرســول

البولس

De Paulinische Brief

Pauloc pi`apoctoloc `nte
`ebolhiten `vouws `mV].

I=y=c

P=,=c

@

Pavlos pie apostolos ente Iesoes Piegristos, evol hieten
ef oe-oosh em Efnoetie.
 إيفول هيتين إف: بافلوس بى آبوسطولوس إنتي إيسوس بي إخرستوس
. اواوش إم إفنوتى
ُ
Paulus, een Apostel van JezusChristus door de wil Gods.
(2Tim 1:1)
)1:1 تي2( .بولس رسول يسوع المسيح حسب مشيئة هللا

Slotzang na De Paulinische Brief

ختام البولس

Pi`hmot gar nemwten nem `thiryny eucop @
je `amyn ec`eswpi.
Pie ehmot ghar nemooten nem et hierinie evsop, zje
amien es-e shoopie.
.بي إهموت غار نيموتين نيم إت هيريني إفسوب جي آمين إيس إي شوبي
De genade en vrede zij met u : Amen, zo mag het zijn.
. آمين يكون: النعمة معكم والسالم معا

لينك

Link

لحن بي إهموت غار الكبيرة
De uitgebreide versie van Pie
ehmot ghar

لحن اي آغابي
De hymne Ie aghapie
) طو ماكاريو...( لحن
De hymne (…) toe makarioo
لحن تى ميتى إسنوتى
De hymne Tie mietie esnoetie

Pie ehmot ghar

بي إهموت غار

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De hymne Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار

Pi`hmot gar `mPen[oic Iycouc Pi,rictoc @
ef`eswpi nem pek`agion `pneuma @ pa¡ `niwt
ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba (…)
Pie ehmot ghar em Pentshois Iesoes Piegristos ef e-shoopie nem pek
akhion pnevma pa tshois en joot et tajoet en arshie erevs pa-pa ava
(…)
بي إهموت غار إم بين تشويس إيسوس بي إخرستوس إف إي شوبي نيم بيك أجيون إبنفما
)...( باتشويس إن يوت إتطايوت إن أرشي إيرفس بابا أفا
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw reine geest,
mijn geëerde meester en vader, de hoge-priester paus abba (…)
نعمـةُ ربـَنــا يســوع المسيح تكــون مع روحـك الطاهــرة يا سيـدي اآلب ال ُمكـرم ورئيـس
)...( الكهنــة البابــا األنبا

De hymne Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار

Nem peniwt `n`epickopoc abba (...) Mare pi`klyroc
nem pilaoc tyrf @ oujai qen P¡@ je `amyn
ec`eswpi.
Nem penjot en episkopos ava (…) Ma-re pie eklieros nem pie
laos tierf oe khai gen Eptshois zje amien es eshoopie.
) ماري بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف...( نيم بين يوت إن ابيسكوبوس افا
.اوجاي خين إبتشويس جي أمين إس إيشوبي
En onze vader de bisschop abba (…) Moge de clerus en het
hele volk zich welbevinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
) فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين في الرب...( وأبينا األسقف المكرم اآلنبا
.آمين يكون

البولس
De Paulinische brieven

لينك

Link

لحن أبيت جيك إيفول
De hymne A-pet zj-iek evol

De Katholieke brieven

الكاثوليكون

Koptische De
Katholieke Brief
الكاثوليكون قبطي

Introductie voor De Katholieke Brief

مقدمة الكاثوليكون

Ka;olikon `ebol qen (]hou`i]) (``n-])
`epictoly``nte peniwt (Petroc) namenra].
Katholiekon evol gen (hoewietie) (in-tie) epistolie ente
penjoot (Petros) na menratie.
 تي) إيبيس طولى إنتي بين يوت- هوويتي) (إن
ُ كاثوليكون إيفول خين (تي
.(بيتروس) نامين راتي
De Katholikon, uit (de eerste) brief van onze vader (St
Petrus), mijn geliefden:
.الكاثوليكون من الرسالة (األولى) ألبينا (بطرس) يا أحبائي

De Katholieke Brief

الكاثوليكون

Ni`precbuteroc etqen ;ynou @ ]]ho `erw`ou @ `anok
peten`svyr @ `m`precbuteroc @ ouoh `mme;re `nte
ni`mkauh `nte P=,=c .

Nie epresvieteros et gen thienoe, tie tie ho eroo-oe, anok pe
ten eshfier em epresvieteros, oewoh em meth-re ente nie em
kavh ente Piegristos.
 إم:  آنوك بي تين إشفير: إيرواو
 تى تى هو: ثينو
ُ
ُ نى إبريسفيتيروس إت خين
.  اووه إم ميثري إنتي نى إمكافه إنتي بي إخرستوس: إبريسفيتيروس
De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van
het lijden van Christus. (1Petrus 5:1)
)1:5 بط1(.أطلب الى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم والشاهد الالم المسيح

Slotzang na De Katholieke Brief

ختام الكاثوليكون

Na`cnyou `mpermenre pikocmoc @ oude nyetsop
qen pikocmoc @ pikocmoc nacini nem
tef`epi;umi`a @
Na esnie-joe em per menre pie kozmos, oe-ze nie et shop gen
pie kozmos, pie kozmos na sienie nem tef epie thiemia,
 بي: اوذي ني إتشوب خين بي كوزموس
ُ : نا إسنيو إمبير مينري بي كوزموس
. كوزموس ناسيني نيم تيف إيبي ثيميا
Mijn broeders, bemint de wereld niet, noch de dingen die in de
wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid.

، العالم يزو ُل وشهوته،يا إخوتي ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم

Slotzang na De Katholieke Brief

ختام الكاثوليكون

vy de et`iri `m`vouws `mV] `fnaswpi sa `eneh
@ `amyn.
fie ze et-ierie em ef oe-oosh em Efnoetie, ef na shoopie
sha eneh, Amien.
. اواوش إم إفنوتي إفنا شوبي شا إينيه آمين
ُ في ذي إت إيري إم إف
Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwig-heid :
Amen.
. آمين، والذي يصن ُع إرادة هللا يدو ُم إلى األبد

الكاثوليكون
De Katholieke brieven

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
Van De Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium Van De Handelingen

مرد اإلبركسيس

Xere B30leem : `tpolic `nni`pro f3t3c :
03etavmec P=x=c `nq3tc : pimah =b `nAdam.
Shere viethlee-eem, et polies en nie epro-fieties, thie
etavmes Piegristos en giets, pie mah esnav en Adam.
 ثي إيطاف ميس:  إت بوليس إن ني إبروفيتيس: شيري فيث ليئيم
. بي ماه إسناف إن آدام: بخرستوس إنخيتس
Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten, waar
Christus geboren is, de tweede Adam.
. المسيح الثاني:  التي ولد فيها:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم

Het Responsorium Van De Handelingen
مرد اإلبركسيس
`K`cmarwovt `al30wc: nem Pekiwt `n`aja0oc:

nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sootie emmon.
 جى أف:  نيم بى ابنفما إثؤاب:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
.ماسك أك سوتى إممون
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُو ِلدت وخلصتنا:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
Index - الفهرس

De Praxis

اإلبركسيس

Koptische Praxis
(Handelingen)

اإلبركسيس قبطي

Introductie voor De Praxis

مقدمة االبركسيس

Praxic `nte nenio] `n`apoctoloc @ `ere
pou`cmou e;ouab swpi neman.
Praxies ente nen jotie en apostolos, e-re poe esmoe ethoewab shoopie neman.
 إيريبو إسمو إث ُؤواب شوبي: إبركسيس إنتي نين يوتي إن آبوسطولوس
. نيمان
De Handelingen van onze vaders de apostelen, moge
hun heilige zegen met ons zijn.
.أعمال آبائنا الرسل بركتهم المقدسة تكون معنا

De Praxis

االبركسيس

Menenca `han``eho`ou de @ peje Pauloc
`mBarnabac .
Menensa han eho-oe ze, pe zje Pavlos em Barnabas.
.  بي جي بافلوس إم بارناباس: إيهواو ذي
مينينصا إن
ُ
Na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas
(Handelingen 15:36).
. ) 15: 36 ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا ( أع

Slotzang na De Praxix

ختام االبركسيس

Picagi de `nte `Psoic : e4`eaiai ovoh e4`e`a2ai :
e4`e`amahi ovoh e4`etagro:
Pie sazj-ie

zee inte Iptshois, ef ie-ai ai owoh ef ie-a
shai , ef ie-a mahie owoh ef-ie takhro,
 إفئي:  إفئي آى آى اووه إفئي آشاي: بي صاجي ذى إنتي إبتشويس
: أماهي اووه إفئي طاجرو
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt
zich, neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen,
. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت

ختام االبركسيس

Slotzang na De Praxix

qen 5`aji`a `nek`kl3ci`a `nte F5 : `am3n .

gen tie akheeje in ek iklieseeje inte Ifnotie, amien.
. خين تي آجيا إن إككليسيا إنتي إفنوتي آمين
in de Heilige Kerk Gods, Amen.
. في ِبيعة هللا المقدسة آمين

اإلبركسيس
De Praxis

Het Synaxarium

السنكسار

Het Synaxarium
السنكسار

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

) لحن أبيكران ( للقديسين
De hymne Apekran
( Voor heiligen )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء
De hymne Pie ehlog
( Voor martelaren )

) لحن آدم أبيل ( لألنبياء
Adam Abel Matoe-sala
( voor de profeten )

) لحن فاني تينه ( للمالئكة
De hymne Fa nie tenh
(Voor De aartsengel Michaël)

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Hymne Ie Parthenos
لحن إى بارثينوس

De Hymne Ie Parthenos

لحن إى بارثينوس

`#par0enoc c3meron ton `vperovcion tikti
ke `3j3 to `cp3leon tw aprocitw `procaji .
Ie parthenos sie meron ton ie pe-roe sie-on tiek tie ke
ie-khie to espie leon too apro sie too epro sa khie.

 كى ِإي ج ِيتو: بيرو سيون ِتيك تي
إي بارثينوس سي ميرون طون إي
ُ
. سبى ليؤن طو أبرو سيطو إبرو صاجي
ِ إ

Op deze dag, baart de maagd de Hoogwaardige, en de
aarde bied de stal aan aan Hem die onbereikbaar is.
.اليوم البتول تلد الفائق الجوهر واألرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه

De Hymne Ie Parthenos

لحن إى بارثينوس

Ajjel`i meta pimenwn do7olojovci maji de
meta
acteroc
`od`iporovci
di
`3mac
jar `ejenn303 pead`ion neon `o`pro `e`wnwn 0eoc.
Ankhelie meta pie menoon zoksologhoesie makhie ze meta asteros o
zie po roe sie zie iemas ghar e-khennie-thie pe ze on ne-on o epro e-oo
noon the-os.
 ماجي ذي ميطا أستيروس اوذى: أنجيلى ميطا بي مينون ذوكصولوغوسي
ُ
ِ بوروسي ذي
ِ
.  او إبرو إى او نون ثى اوس:  بى ذي اون نى اون: إيماس غار إى جين ني ثي
De engelen verheer-lijken Hem tezamen met de herders, en de wijzen reizen
naar Hem, de ster volgend. Want voor ons is een nieuw kind geboren, de God
vóór alle tijden.
المالئكة مع الرعاة يمجدون والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون ألن من أجلنا و ِلد صبيا جديدا اإلله
. الذى قبل الدهور

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Een Hymne Pie Zjien Miesie

لحن بي جين ميسي

Een Hymne Pie Zj-ien Miesie
لحن بي جين ميسي
Piginmici
`mpar0enikon
:
ovoh
ninakhi `m`pnevmatikon : ov`2f3ri `mparado7on :
kata ni`cm3 `m`prof3tikon.
Pie zj-ien miesie em partheniekon, oewoh nie nak hie em
epnevmatiekon, oe eshfierie em parazokson, kata nie esmie
em eprofietiekon.

 او:  اووه ني ناكهي إم إبنفما تيكون: بي جين ميسي إم بارثينيكون
.  كاطا ني إسمي ام إبروفيتيكون: إشفيري إم باراذوكصون
Een maagdelijke geboorte, en spirituele weeën, en een
paradoxaal wonder, volgens de profetische uitspraken.
. الميالد البتولى والطلقات الروحانية عجب عجيب كاألخبار النبوية

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De Mohayyar Van
Het Kerstfeest
ُمحير عيد الميالد

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

*
Apensoic
I=3c
P=x=c
f3etacmac4 `nge 5par0enoc :

:

* A pentshois Iesoes Piegristos, fie etas masf enzje
tie Parthenos,
 فى إيطاس ماسف إنجي تي: * أبنشويس إيسوس بخرستوس
: بارثينوس
* O onze Heer Jezus Christus, die geboren is uit de
maagd,

:  الذى ولدته العذراء: * ياربنا يسوع المسيح

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Qen B30leem `nte 5Iovde`a : kata
ni`cm3 `m`prof3tikon.
* Gen Viethlee-eem ente tie Joeze-a, kata nie esmie
em eprofietiekon.
.  كاطا ني إسمى ام إبروفيتيكون: * خين فيثليئيم إنتي تي يوذي آ
* te Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken.
.  كاألصوات النبوية: * فى بيت لحم اليهودية

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Nixerovbim nem Nicerafim :
ajjeloc nem niarx3ajjeloc :

ni

* Nie sherobiem nim nie serafiem : nie ankhelos
nim nie arshie ankhelos :
 ني أنجيلوس نيم ني أرشي: * ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
: أنجيلوس
* De Cherubijnen, de Serafijnen, de engelen, de
aartsengelen,
:  المالئكة ورؤساء المالئكة: * الشاروبيم والسيرافيم

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Nictratia nem nie7ovcia :
0ronoc nimetsoic nigom .

ni`

* Nie strateeje nim nie eksoseeje, nie isronos nie
met tshois nie khom.
 ني إثرونوس ني ميت تشويس ني: * ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
. جوم
* De vorstendommen, de machten, de tronen de
heerschappijen, en de krachten.
.  والروبوبيات والقوات: * العساكر والسالطين

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov
`mF5 qen n3etsoci :
* Ev oosh evol ev khoo emmos : zje oe-oo-oe em
Efnoetie gen nie et etshosie :
اوواو إم إفنوتي خين ني
او
ُ
ُ  جى: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
: إتتشوسى
* roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge,
:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين

De Mohayyar Van Het Kerstfeest

ُمحير عيد الميالد

* Nem ovhir3n3 higen pikahi : nem
ov5ma5 qen nirwmi .
* Nem oe hierienie hiezjen pie kahie : nem oe tie
matie gen nie roomie .
.  نيم او تي ماتي خين ني رومي: * نيم او هيريني هيجين بي كاهي
* vrede op aarde, en in de mensen een welbehagen.”

.  وفى الناس المسرة: * وعلى األرض السالم
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Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

لحن أجيوس

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

1
* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, o ek
parthenoe khen-ne-thies eleison iemas.

 أجيوس أثاناطوس او إك:  أجيوس إس شيروس: * أجيوس اوثيؤس
. بارثينو جين ني ثيس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, geboren
uit de Maagd, ontferm U over ons.
 الذي ُولـ َد من العـذراء: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
*
ُ
ُ
ُ
ُ
.إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

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

2
* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, o ek
parthenoe khen-ne-thies eleison iemas.

 أجيوس أثاناطوس او إك:  أجيوس إس شيروس: * أجيوس اوثيؤس
. بارثينو جين ني ثيس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, geboren
uit de Maagd, ontferm U over ons.
 الذي ُولـ َد من العـذراء: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
*
ُ
ُ
ُ
ُ
.إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

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

3
* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, o ek
parthenoe khen-ne-thies eleison iemas.

 أجيوس أثاناطوس او إك:  أجيوس إس شيروس: * أجيوس اوثيؤس
. بارثينو جين ني ثيس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, geboren
uit de Maagd, ontferm U over ons.
 الذي ُولـ َد من العـذراء: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
*
ُ
ُ
ُ
ُ
.إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس

* doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke nun
ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.

* zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie ke is
toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison iemas.

 كي نين كى أ إى كى إسطوس إى او: * ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
. ناس طون إى اونون أمين أجيا إترياس إليسون إيماس
* Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en altijd, en tot in
eeuwen der eeuwen, Amen, Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
 أيهــــا. اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن،* المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس إرحمنــا

Het Gebed voor het Heilig Evangelie

أوشيــة اإلنجيــل

Het Gebed voor het
Heilig Evangelie
أوشيــة اإلنجيــل

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

Vnyb `P[oic Iycouc
vy`etafjoc `nnefagioc
ouoh `n`apoctoloc =e=;=u.

Pi,rictoc Pennou]@
ettaiyout `mma;ytyc

إفنيب إبتشويس إيسوس بى إخرستوس بين نوتى في إيطاف جوس إن نيف
. أجيوس إت طايوت إم ماثيتيس اووه إن أبوسطولوس إثؤواب
O Meester en Heer Jezus Christus, onze God, die
gezegd heeft tot Zijn heilige en eerwaardige discipelen
en Zijn reine apostelen:
 الـذي خاطب تالميـذه القديسيـن ورسلـ ِه،الـرب يسـوع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
: األطهــار المكـرميـن قائال
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Je hanmys `m`provytyc nem han`;myi auer`ep-i;umin `enau
`eny`etetennau `erwou ouoh `mpounau@ ouoh `ecwtem
`eny`etetencwtem `erwou ouoh `mpoucwtem.
جى هان ميش إم إبروفيتيس نيم هان إثمى أف إير إيبي ثيمين إيناف إيني إيتي تين
إيرواو اووه إمبو
إيرواو اووه إمبو ناف اووه إي سوتيم إيني إيتي تين سوتيم
ناف
ُ
ُ
. سوتيم
“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.
 وأن يسمعـوا،رون ولم يروا
ْ إن أنبياء وأبـرارا كثيـريـن إشتهـوا أن يروا ما أنتم تـ
.ما أنتــم تسمعـون ولـــم يسمعـوا

Celebrant
يقول الكاهن
` ;wten de `wouni`a tou `nn`etenbal je cenau @ nem netenmasj je
N
cecwtem. Marener`pem`psa `ncwtem ouoh `e`iri `nnekeuaggelion
e;ouab qen nitwbh `nte nye;ouab `ntak.

نياتو إن ني تين فال جى سيناف نيم ني تين ماشج جى سي
اواو
إنثوتين ذى
ُ
ُ
 مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم اووه إى إيرى إن نيك إف أنجيليون: سوتيم
.إثؤواب خين نى طوبه إنتى نى إثؤواب إنطاك
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.

 فلنستحـق أن،سمـــع
ْ  وآلذانـِّكــــم ألنهـــا تـ،بصر
ِ ُ أما أنتــم فطـوبي ألعينـِّكم ألنها ت
.ت قـديسيــــك
ِ نسمـع ونعمـل بأناجيـ ِلّـك المقـدســة بطلبـا

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e
euaggeliou.

`uper

tou

`agiou

Pros ev eksas-te ieper toe akhioe evankhelioe.
.إبروس إف إكساستى إيبرتو أجيو إف أنجيليو

Bid voor het Heilig Evangelie.
.صلـوا من أجــ ِل اإلنجيــ ِل المقــدس
Salloe men akhl el-en-khiel el mokaddes.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Ari`vmeu`i de on Pennyb `nouon niben
@`etauhonhen nan `eerpoumeu`i
اواون نيفين إيطاف هون هين نان إير
أرى إف ميفئى ذى اون بين نيب إن ُ
بوميفئى.
ُ
ons

die

allen

Gedenk ook, onze Meester,
gevraagd hebben om hen,

أذكـر أيضا يا سيـدنا ك ِ ّل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـُــــم في تضرعاتـ ِّنا،

Celebrant

يقول الكاهن

qen nen]ho nem nentwbh `eten`iri `mmwou `e`pswi harok P¡
Pennou] @ Ny`etauersorp `nenkot ma`mton nwou @
nyetswni matal[wou.
إممواو إإبشوى هاروك إبتشويس بينن
خين نين تيهو نيم نين طوبه إيتين إيرى
ُ
.اواو
 ني إيطاف إير شورب إينين كوت ما إمطون: وتى
ُ نواو نى إتشونى ماطالتش
ُ
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,
 الـــذيــــن سبقــــــوا فـــرقـــدوا،الـرب إلهنــا
وطلباتـ ِّنا التي نُصعـدهـا إليـك أيهــا
ُ
، المـرضي إشفهـــم،نيحهـــم

يقول الكاهن

Celebrant

Je `n;ok gar pe penwnq tyrou @ nem penoujai tyrou @ nem
tenhelpic tyrou @ nem pental[o tyrou @ nem
ten`anactacic tyren.
اوجاى تيرو نيم تين هلبيس تيرو نيم
جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين ُ
بين طالتشو تيرو نيم تين أناسطاسيس تيرين.
want U bent ons aller leven, ons aller verlossing, ons
aller hoop, ons aller genezing, en ons aller verrijzenis.
صنــا كـ ُ ِلنـا ،ورجــاؤنـــا كـُل ِنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُل ِنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـ ُ ِلنـا ،وخال ُ
وقيـامتـُنــــا كـ ُ ِلنـــا.
الفهرس Index -

المزمور

De Psalm

De Psalm
المزمور

Link

لينك

ماروتشاسف
ُ
Maroe-tshashf

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium
van de Psalm
مــرد المزمــور

Het Responsorium Van De Psalm

مــرد المزمــور

A=l =a=l : I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 : acmac4 `nge
5par0enoc qen B30leem `nte 5Iovde`a kata
ni`cm3 `m`provf3tikon : =a=l =a=l.
Allieloeja, allieloeja, Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, asmasf
enzje tie parthenos gen viethlee-eem ente tie Joeze-a kata nie esmie
em eprofietiekon, allieloeja allieloeja.

 أسماسف إنجى تي:  إيسوس بخرستوس ابشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
 الليلويا:  خين فيثليئيم إنتى تي يوذي آ كاطا ني إسمي إم إبروفيتيكون: بارثينوس
.الليلويا
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van God, is geboren uit de maagd,
te Bethlehem in Judea, volgens de profetische uitspraken, Halleluja Halleluja.
 هلليلويا:  ولدته العذراء فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Diaken

يـقــول الـشماس

Cta;yte meta vobou :eou `akoucwmen
tou `agiou euaggeliou.
Esta-thie-te meta fovoe The-oe, akoe-somen toe akhioe
evankhelioe.
.فوفو ثي ُؤ أكوصومين طو أجيو إف أنجيليو
إسطاثيتي ميطا
ُ
Sta op in de vreze Gods en luister naar het Heilig
Evangelie.
.قفـوا بخـوف اللـه لسمـــاع اإلنجيـــل المقـــدس

يقول الكاهن

Celebrant

¡F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran `m`P
`nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek tou kata
(...) agiou euaggelion to `anagnwcma.
ممارواوت إنجممي فممى إثنيم ُمو خممين إفممران إم إبتشممويس إنتممي نممى جمموم
إف إسم
ُ
كيريمممي إيمممف لوجيصمممون إك طمممو كاطممما (…) أجيمممو إيمممف أنجيليمممون طمممو
أناغنوزما.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer der
machten. O Heer zegen de lezing uit het Heilig
Evangelie volgens (...) .
مبارك اآلتى بإسم رب القوات  ،يارب بارك  ،فصل من اإلنجيل المقدس من (. )...

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Doxa ci Kuri`e.
Zoksa sie Kyrië.

.ذوكصاصي كيريي
Glorie zij aan U, o Heer
.المجــد لك يا رب
Dat zij Hem verhogen - فليرفعوة

اإلنجيل
Evangelie

Het Kerstfeest

عيد الميالد

De preek

العظة

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Het Responsorium Van
Het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium Van Het Evangelie

Ovciov a42ai qen
`animajoc mo2i `ncw4 :

مرد اإلنجيل

nima`n2ai

:

Oe seejoe af shai gen nie ma en shai, a-nie ma khos
moshie ensoof,
:  أنى ماغوس موشي إنصوف: سيو أف شاي خين ني مان شاي
ُ ا ُو
Een ster scheen in het Oosten, en de Wijzen volgden
hem,
:  المجوس تبعوه: نَجم أشرق فى المشارق
Nagmon Ashraka fie elmesherek : we elmakhoes tebie3oeh :

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

2a`nte4`enov `eB30leem : avovw12t
`m`povro `nni`ewn.
sha entef e-noe e-Viethleeeem, av oe-oosht em ep oero
en nie e-oon.
. اواوشت إم إبؤرو إن ني إي أون
ُ  أف: شا إنتيف إينو إ فيثليئيم
totdat hij hen bracht tot Bethlehem, en zij knielden
neer voor de Koning der Eeuwen.
. وسجدوا لملك الدهور: حتى أدخلهم بيت لحم
7ete edgelehom beiti le7m : we sekhedoe limelik ieldiehoer.

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

Pu `m`pwov avmov5 nan `nov23ri :
kata `pcagi `mpi5 Iwann3c nav ero4 :
Eptshois em epo-oe avmoti nana in oe-shieri, kata epsazje
empitie Jo2ennies nav erof,

 كاطا إبصاجي إمبيتي يؤانس: اوشيري
ُ اواوو أفموتي إن
ُ إبتشويس إم إب
: ناف إيروف
De Heer van de glorie werd een kind genoemd, volgens het woord
van Johannes voordat hij Hem zag,

:  كقول يوحنا قبل أن يراه: رب المجـ ِد دُعي ولــدا
ُ
Rabbo elmekhdie do3eya weleden, ke kauwl yo7enne kabl en yarah,

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

pilojoc `neneh a4sicar7 : a45 `n`qr3i
`nq3ten anav ero4 .
pi loghos in eneh avtshi sarex, aftie in egrie ingieten anav
erof.

 أفتي إن إخري إنخيتين أناف: بي لوغوس إن إينيه أفتشي صاركس
. إيروف
het Eeuwige Woord is vlees geworden, het heeft onder ons
gewoond en wij hebben Hem aanschouwd.
. و حـل فينا و رأيناه: الكلمة األزلي صار جسـدا
el kelieme el ezelie sara kheseden, we 7elle fiene we ra2eineh.

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

A=l =a=l : =a=l =a=l : I=3c P=x=c `P23ri `mF5
: F3etavmac4 qen B30leem.
Allieloeja allieloeja, allieloeja allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, fietav masf gen Bietle-em

:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي:  الليلويا الليلويا: الليلويا الليلويا
. في إيطاف فماسف خين فيثليئيم
Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is geboren in Bethlehem.
.  ُولد فى بيت لحم:  يسوع المسيح إبن هللا:  هلليلويا هلليلويا: هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen ]nou
nem sa `eneh.

Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en aghathos,
nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie noe nem sha eneh.

 نيم بى:  نيم بيف يوت إن آغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en de
Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
. من اآلن وإلى األبد:  والروح القدس:  له المجد مع أبيه الصالح: هذا الذي ينبغي

Het Responsorium Van Het Evangelie

مرد اإلنجيل

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@ nem
pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk `ebol@
tenouwst `mmoc ten]`wou nac.

Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
 تى إترياس: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de volmaakte
Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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Diaken

يـقــول الـشماس

En covi`a :eou `proc,wmen @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon @ qen oume;myi .
Laat ons aandachtig zijn in Gods wijsheid. Heer
ontferm U, Heer ontferm U. In waarheid.
. كيريى ليسون كيريى ليسون خين ا ُو ميثمى: إن صوفيا ثيؤ إبروس خومين
En sofia The-oe pros-goomen, Kyrië eleison, Kyrië
eleison, gen oe methmie.
. بـالحقيقــــــــــة، يــــارب إرحـــــم
، يـارب إرحـم
، أنصتــوا بحكمــة اللـه
ُ
ُ

De Orthodoxe Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسي

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ق
ُ  خالـ،ط الك ِ ّل
ُ
ُ ُ  نـ، ما يُـرى وما ال يُــرى،سماء واألرض
ؤمن بـرب واحد
َّ ال
ُ ،ع المسي ُح
 المولـو ُد من اآلب قـ ْبل كل،إبـن اللـه الـوحيـد
ُ يسو
،الد ُّهـور

قانون اإليمان

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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 مساو لآلب في،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ق من إله حـق
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
ْ
ْ  هــذا الـذي،كان ك َل شئ
َ  الـذي به،الجـوهـر
ُ
ومن
،شـر
أجلنـا
ْ من
ُ نحــن الب
ْ
ْ  وتجســ َد، نـز َل من السماء،أجـل خالصنا
ومن مريــ َم
من الــروح القُــدس
،وتأنــس
،العــذراء
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet
geschapen, één in wezen met de Vader en dóór 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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم من بين
َ ُوصل
َ  وتألـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط
وجلـس
،صعــ َد إلى السمــوات
َ  و،األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
َ
َ ُ  وأيضا يأتي في مجــده ليـ،عــن يميــن أبيــه
، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
.ليـس لمـُلكـه انقضــا ُء
الــذي
َ
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.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُنعــْم ن
ْ
ُ
 نسجـيـ ُد ليه،مـيـن اآلب
ق
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ اليـرب المحييى ال ُمنبثيـ
ُ
 وبكنيســة واحـدة مقــدسيـة،ق في األنبيـــــاء
ُ  الناطــ،ونـُمجــدهُ مع اآلب واالبـن
، ونعتـييييـرف بمعمــوديييييـة واحـييييـدة لمغفــييييـرة الخطايــــييييـا،جامعيييـة رســوليـييييـة
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
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: Wij verwachten de opstanding van
de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tenjoust `ebol qa `thy `n]`anactacic `nte
nirefmwout@ nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@
`amyn.
Ten khoesht evol ga et hie en tie anastasies ente nie ref

moo-oet, nem pie on-g ente pie e-oon ethneejoe, amien.
موواوت نيم
تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف
ُ
.بى أونخ إنتى بى اي أوون إسنيو أمين
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van
het komend rijk. Amen.
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن

Liturgie van gelovigen
قداس المؤمنين

De Liturgie van St. Basilius de Grote

القداس الباسيلي

De Liturgie van St.
Basilius de Grote
القداس الباسيلي

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

@V] pinis] pisa`eneh
vy`etafkwt `mpirwmi
`e`hryi `ejen ]metattako@ Ouoh `vmou `etaf`i `eqoun
`epikocmoc @ hiten pi`v;onoc `nte pidiaboloc.

Celebrant

G

k

إفنوتي بي نشتي بي شا إينيه فيي إيطياف كيوت إمبيي روميي إإهيري إيجيين تيي مييت
أتطاكو اووه إفمو إيطاف إي إيخمون إيبمي كوزمموس هيتمين بمي إفثونموس إنتمي بمي
ذيافولوس .
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,
يا هللا العظيم األبدي الذي جبل اإلنسان على غير فساد  ،والموتُ الــذي دخـل إلى
ســ ِد إبليــــس هـــدمتـه .
العالـم بح َّ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Akserswrf hiten piouwnh `ebol `nreftanqo @ nte
pekmonogenyc `nsyri @ Pen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pen=c=w=r I=y=c P=,=c .
اواونه إيفول إنريف طانخو إنتى بيك مونوجينيس
أك شير شورف  ،هتين بي ُ
إنشيري بين تشويس اووه بين نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي إخرستوس.
vernietigd door de levenwekkende ver-schijning van
Uw Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en Verlosser
Jezus Christus.
بـالظهــور المحيـي الـذي إلبنـِّك الوحـيد الجنس ربـَّنـا وإلهـنــا و ُمخلـِّصنــا
ِ
يســــوع المسيــح.

يقول الكاهن

Celebrant

Ouoh akmoh `mpikahi `ebol qep ]hiryny ] `ebol qen nivyou`i
@ :ai et`ere ]`ctratia `nte niaggeloc @ ]`wou nak `nqytc
eujw `mmoc.

اووة أك موه إم بي كاهي إيفول خين تي هيريني تي إيفول خين ني فيؤوي :
اواو ناك إنخيتس إفجو
ثاي إت إيري تي ستراتيا إنتى ني أنجيلوس تي ُ
إمموس :
U hebt de aarde vervuld met hemelse vrede,
waarvoor de engelenscharen U verheerlijken,
zeggende:
ت  ،هـذا الـذي أجنـا ُد المالئكــ ِة
ومألت األرض مـن
الســالم الـذي مــن السمــوا ِ
ِ
يُمجـدونــك بـــه قــائـلـيــن :

يقول الكاهن

Celebrant

Je ou`wou `mV] qen nyet[oci @ nem ouhiryny hijen
pikahi @ nem ou]ma] qen nirwmi.
اوهيريني هيجين بي
اواو إم إفنوتي خين ني ايت تشوسي  :نيم ُ
او ُ
جي ُ
او تي ماتي خين ني رومي.
كاهي  :نيم ُ

"Ere zij God in den Hoge, vrede op aarde en in de
”mensen een welbehagen.
النـــاس المســرة.
المجــ ُد لـلـه فـي األعــالي ،وعـلى األرض السالم وفي
ِ

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e `upertyc teliac `irynyc :
Pros ev eksas-te ie-per ties telias irinies,
: إبروس إف إكصاستي إيبرتيس تيلياس إيرينيس
Bid voor de volmaakte vrede,
الســــالم الكامـــل
صلـــوا مــن أجـ ِل
ِ
Salloe men akhl el-salam el-kamel,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke `agapyc : ke twn `agiwn acpacmwn twn
`apoctolwn.
ke aghapies, ke ton, akhion, aspasmon ton,
apostolon.
.  كى طون أجيون أسباسمون طون أبوسطولون: كي آغابيس

De liefde en de heilige apostolische groet.
. الـرسوليـة،  والـُقبـلــ ِة الطاهـر ِة، والمحبـــ ِة
wa el-ma7aba, wa el-kobla al-tahera, el-rasoleje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Qen pek]ma] V] moh `nnenhyt qen
tekhiryny.
خين بيك تي ماتي إفنوتي موه إنين هيت خين تيك هيريني .
Vervul in Uw welbehagen, o God, onze harten
met Uw vrede .
سـالمـك.
بمسـرتـ ِّـك يا اللـه ،إمأل قلــوبنـا مــن
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh matoubon `ebol ha ;wleb niben @ nem `,rof niben @
nem metsobi niben @ nem panourgi`a niben @ nem
]metrefer`vmeu`i `nte ]kakia etervorin `m`vmou.
:  نيم ميت شوفي نيفين:  نيم إكروف نيفين: ماطوفون إيفول هاثوليب نيفين
اووه
ُ
 نيم تي ميت ريف إير إفميفئي إنتى تي كاكيا إت إير فورين: اورجيا نيفين
ُ نيم بان
.إم إفمو
En reinig ons van alle smet, alle bedrog, alle
huichelarij, en alle boosaardigheid en de herinnering
aan het kwaad, die de dood meebrengt.
 ومـن ك ِ ّل فعـ ِل خبيث ومـن،وطهـرنـا مـن ك ِ ّل دنـس ومـن ك ِ ّل غـــش ومـن ك ِ ّل ريـاء
.ــس المـوت
تذكار
ِ ِالشــــر ال ُملبـ
ِ
ِ

يقول الكاهن

e;ren

Celebrant

@

Ouoh `ariten `nem`psa tyren Pennyb
eracpazec;e `nnen`eryou qen ouvi e` ;ouab.

اووه أريتين إن إم إبشا تيرين بين نيب  :إيثرين إيراس بازيستي إن نين
اوفي إث ُؤواب.
إيريو خين ُ
ُ
En maak ons allen waardig, onze Meester, om
elkaar met een heilige kus te groeten,
وأجعلـنـا مستحقيــن كُـلـَّنــا ياسيـدنـا أن نـُق ِبـل بع ُ
ضنـا بعضا بقبلــة
مقـدســـة .

يقول الكاهن

Celebrant

E`pjinten[i qen oumetathitten `e`phap @ `ebolqen
tekdwre`a `na;mou ouoh `nepouranion @ qen P=,=c I=y=c Pen¡.

اوميت أت هيتتين إإيهاب  :إيفول خين تيك ذوريا إن
إإبجين تين تشي خين ُ
أثمو اووه إن إيبورانيون  :خين بي إخرستوس إيسوس بين تشويس .
ُ
zodat wij, zonder in veroordeling te vallen, Uw
onsterfelijke en hemelse gaven ontvangen, in
Christus Jezus onze Heer.
ـرحنـا في دينـونـة مــن مـو ِ ّهبتـك غيـر المـائتــة
لكي ننــال
بغيــر ْط ِ
ِ
السمائيـة ،بالمسيـحِ يسوع ر ِبّنا.
قبلـوا بعضكـُم Groet elkaar -

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* Je aumici nan `nou`alou @ au] nan `nousyri
@ vy`et `eretef`ar,y@ ,y hijen tefnahbi.
* Zje av miesie nan en oe-aloe, av tie nan en oe shierie, fie et er e-tef
arshie, kie hiezjen tef nahvie.

:  فى إت إيري تيف أرشى:  أفتى نان إن اوشيرى: * جي أف ميسى نان إن اوآلو
. كي هيجين تيف ناهفى
* Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust, op zijn schouders.

.  على منكبيه:  الذي رئاسته:  وأُعطينا إبنا: * إنه ولد لنا ولد

* Innawhoe wolida lana waladan, o3tina ibnan, allazie rie a satiehie
3ala minkabayhie.

Een Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* F5 f3etgor : `ne7ovciact3c : ovoh
piajjeloc: `nte pini25 `ncosni.

* Efnoetie fie et khor, en eksoe-siasties, oewoh pie
ankhelos, ente pie nieshtie en sot-shnie.
 إنتي بى نيشتى:  اووه بى أنجليوس:  إن إكسوسياس تيس: * إفنوتي فى إتجور
. إن سوتشنى
* De Krachtige God, de Heerser, en de Engel, van de
Grote Wijsheid.
.  المشورة العظمي:  ومالك:  المتسلط: * اإلله القوي
* Al eleh el kawie, al motasalet, we malak, al mashoera al 3ozma.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim :
* Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem,
:  نيم ني شيروبيم: * هينا إنتين هوس ايروك
* Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim,
:  مع الشاروبيم: * لكي نسبحك
* Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* nem nicerafim : enw2 `ebol engw
`mmoc .
* nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo emmos.
.  إنؤش إيفول إنجو إمموس: * نيم ني سيرافيم

* en de Serafim, roepende en zeggende:
.  صارخين قائلين: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem, sarie-giena ka-ielien :

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Ge `xovab `xovab `xovab : Pu
pipantok ratwr :
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Ep-tshois pie
pantokrator,

:  إبتشويس بي باندوكراطور: * جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
*“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,
: الرب الضابط الكل
 أيها: * قدوس قدوس قدوس
ُ
* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo el-dabet
elkol,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* `tfe nem `pkahi meh `ebol : qen pek`wov
nem pektai`o.
* etfe nem ep kahie meh evol, gen pek oo-oe nem
pek tajo.
. اواو نيم بيك طايو
ٌ  خين بيك: * إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
* hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer.”
.  مملوءتان من مجدك وكرامتك: واألرض
* السماء
ُ
* al-sama2 wa elardoe, mamloe-atanie men makhdieka wa karamatoke.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Ten]ho `erok w
` =U=c :=c @ e;rek`areh
`e`pwnq `mpenpatriar,c @
* Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em
pen patriarshies,
:  إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس: * تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
* Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch,

:  أن تحفظ حياة بطريركنا: * نسألك يا إبن هللا
* Nas-aloka ja jabn Alla, an ta7faz 7ajat batrie-jarkena,

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* papa abba (...) piar,y`ereuc
matajrof hijen pef`;ronoc.

@

* pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

.  ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
* paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem op zijn
zetel.

.  ثبته علي كرسيه: رئيس الكهنة
)...( * البابا أنبا
ُ

* albaba anba (…) , ra-ieso el-kahana, thabet-hoe 3ala
Korsieh.

Aspasmos Adam

أسبس ُمس آدام

* Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt
e;ouab `ndikeoc @
* Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth oeweb en
zieke-os,

:  بنيوت إثؤواب إن ذيكيؤس: * نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
* En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders,

:  أبينا المكرم البار: * وشريكه في الخدمة الرسوليه
* Wa sharie-kahoe fie el-gedma al-rasoele-jah abina
almokaram el-bar,

أسبس ُمس آدام

Aspasmos Adam

* abba (...) pi`epickopoc @ matajrof
hijen pef`;ronoc .
* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.
.  ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.

. ثبته علي كرسيه: ) اُسقُفَنَا...( * األنبا

* elanba (...) oskofana, thabethoe 3ala korsieh .
De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

Diaken

G

يـقــول الـشماس

Acpazec;e allylouc en vilymati `agi`w @
Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @

Aspazes-te allieloes en fielie matie agioo, Kyrië eleison, Kyrië
eleison, Kyrië eleison.

 كيريي ليسون كيريي ليسون كيريي: أسبازيستى الليلوس إن فيليماتي آجيو
. ليسون
Groet elkaar met een heilige kus, Heer ontferm U,
ontferm U, Heer ontferm U.

Heer

.رحـــم
، رحـــم
، رحـــم
، قبلـوا بعضكـُم بعضا بقبـلــة مقـدســـة
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ُ
ُ
ُ
Kabbelo ba3dakom ba3dan be koblatin mokaddesse, jarab-or7am,
Jarabor7am, Jarabor7am .

Diaken

يـقــول الـشماس

Ce kuri`e `ete vai pe Iycouc Pi,rictoc
`Psyri `mV] cwtem `eron ouoh nai nan .
Se Kyrië, e-te fai pe Iesoes Piegristos, Epshie-rie, em
Efnoetie, sootem eron, oewoh nai nan.

 سوتيم:  إبشيري إم إفنوتي:  إيتي فاي بي إيسوس بي إخرستوس: سى كيريي
.  اووه ناي نان: إيرون
Ja, Heer, U die zijt Jezus Christus, de Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.

. إسمعنـا وإرحمنـا،يــارب الـــذي هـو يســوع المسيح إبـن اللـه
نعــم
ُ
Na3am Jarab el-lezie howa Jassoe3 el-Massie7 Ibn Alla, esmaa3na wa
er7amna,

Diaken

يـقــول الـشماس

`Procverin kata `tropon @ `cta;yte kata
`tromou @
Prosferien kata tropon, esta-thie-te kata tromoe,
:  إسطاثيتى كاطا إطرومو: إبروسفرين كاطا إطروبون
Offer naar goed gebruik, sta in eerbiedige vreze,
،  قــفــوا بــرعـــدة، تقــدمـوا على هــذا الـرســــم
Takaddamoe 3ala haza el-rasm, keffoe be re3deten,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic `anatolac `ble'ate : `Proc,wmen.
ies anatolas eblepsa-te, Pros- goomen .
. إيس أناطوالس إف ِال بصاتي إبروس خومين

en richt uw blik naar het oosten. Laat ons
aandachtig zijn.
. ننصت، الشــرق إنظـروا
وإلـــى
ِ
wa iela el-sharkie on-zoroe, Nanset.

De hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

Hiten ni`precbia @ `nte ];e`otokoc =e=;=u Maria @
`P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresveeja ente tie theotokos eth-oewab Mareeja, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

 إبتشويس آري إهموت نان: هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا
.إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorspraak van de Moeder Gods, de heilige Maria, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

.يــارب أنعــم لنـا بمغـفـرة خطايانــا
بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم
ُ
Bie shafa3aat waledat el ielah, el keddiesah Mariam, ya rab en3im lene be
maghferet gatayana,

De hymne Bie shafa3aat
لحن بشفاعات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e0
= v:
ge ( avmack ) akcw5 `mmon .
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( av mask ) ak sootie emmon.

 نيم بي إبنفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين اواوشت إمموك أوبي إخرستوس
.  جى ( أف ماسك ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader : en de Heilige
Geest: want U bent ) geboren (en heeft ons verlost.

)  ألنـك ( ُولدت،  والـروح القــدس،  مـع أبيـك الصالح، نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
Naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7 el kodos, le annak
(woelidte) wa gallastana.

لحن بشفاعات

De hymne Bie shafa3aat

Eleoc `irynyc ;uci`a `enecewc.
Eleos irienies thie-sia e-ne se-os.
.إى ليؤس إيرينيس ثيسيا إينى سيئوس
De genade van vrede, het offer van lof.
.  ذبيحــةُ التسبيــح، رحمـــةُ الســـالم
Ra7mato elsalam, zabie7atol tasbie7.
Index - الفهرس

يقول الكاهن

Celebrant

O Kurioc meta pantwn `umwn .
k

G

O Kirios meta pandon iemoon .
. اوكيريوس ميطا باندون إيمون
De Heer zij met U allen .

. الـرب مع جمي ِعكُم
ُ
El-Rabbo ma3a gami3ekom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke meta tou `pneumatoc cou .
Ke meta toe pnevma tos soe .
. كى مى طاطو إبنفما طـو سـُـــــو

En met uw geest .
. ومع رو ِ ّحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw u` mwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .
. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .

. إرفعــوا قـلـوبـكُــم
Erfa3o koloebakom .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

E,wmen `proc ton Kurion .
Egoomen epros ton Kierion .
. إيخومين إبروس طون كيريون
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
.ب
ِ هي عـِنـ ِد الـر
Heja 3ende el-Rab .

يقول الكاهن

Celebrant

Eu,arictycwmen tw Kuri`w .
Evgaries-ties-omen too Kirio .
. إيف خاريستي صومين طو كيريو
Laat ons de Heer danken .

. الـرب
فلنشكــر
َّ
Fel nash-kore el- Rab .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Axion ke dikeon .
Aksion ke zieke-on .

. أكسيون كى ذى كيئون
Het is waardig en rechtmatig .
. مستحـق وعـــادل
Mosta7ikkon wa 3adel .

Celebrant

k

G

يقول الكاهن

Axion ke dikeon @ `axion ke dikeon @
`aly;wc gar qen oume;myi @ `axion ke
dikeon.

 أليثوس غار:  أكسيون كى ذي كيئون: أكسيون كى ذي كيئون
. خين او ميثمي أكسيون كى ذي كيئون
Waardig en rechtmatig, waardig en rechtmatig,
het is waarlijk waardig en rechtmatig .
 ألنه حقـا بالحقيـقـ ِة مستحـق، مستحـق وعـادل،مستحـق وعـادل
. وعـادل

يقول الكاهن

Celebrant

Vyetsop `vnyb P¡ V] `nte ]me;myi. Vyetsop
qajwou `nni`ene @ ouoh etoi `nouro sa `eneh.
في إتشوب إفنيب إبتشويس إفنوتي إنتى تى ميثمي  :في إتشوب
خاجواو إن ني إيني  :اووه إت اوى إن اورو شا إينية:
ُ
O Gij, de Zijnde, Meester, Heer, God der
Waarheid, die er was voor alle tijden en
;regeert in eeuwigheid
الـرب إلـه الحـق ،الكـائـِّ ُ
ُ
ــن قبــل الـدهــور
الكائـن السيــ ُد
أيهـا
ُ
والما ِل ُك إلى األبــد،

يقول الكاهن

Celebrant

Vyetsop qen nyet[oci@ ouoh etjoust `ejen
nyet;ebi`yout. Vy`etaf;ami`o `n`tve nem `pkahi nem
`viom@ nem ny`ete `nqytou tyrou.
في إتشوب خين ني إتتشوسي  :اووه إتجوشت إيجين ني إت ثيفيوت :
في إيطاف ثاميو إن إتفى نيم إبكاهي نيم إفيوم  :نيم ني إيتى إنخيتو تيرو .
die woont in den hoge en op de nederigen
neerziet. Schepper van hemel en aarde, van de
zee en alles wat zij bevatten.

ت  ،الــذي خلـق
ــر إلى المتـواضعـا ِ
الساكـِّ ُن في األعـالي والنـــاظـِّ ُ
السمــاء واألرض والبحــــر وكـ َّل مـا فيهــا .

يقول الكاهن

Celebrant

`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh Pencwtyr I=y=c P=,=c. Vai
`etak;amio `m`ptyrf `ebolhitotf@ ny`etounau `erwou nem
ny`ete `ncenau `erwou an.
إفيوت إم بين تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس :
إيرواو نيم ني إيتي
فاي إيطاك ثاميو إم إب تيرف إيفول هى طوطف  :نى إيتوناف
ُ
إيرواو آن .
إنسيناف
ُ
Vader van onze Heer God en Verlosser Jezus Christus,
Hij, door wie U alles geschapen heeft, het zichtbare en
het onzichtbare,

أبــو ربنـا وإلهنـا ومخلـ ِّصنـا يســوع المسيــح  ،هــذا الــذي خـلقـْت الكـ َّل
ــرى.
ـرى ومـا ال يـ ُ َّ
به  ،مـا يـ ُ َّ

Celebrant

يقول الكاهن

Vyethemci hijen pi`;ronoc `nte pef`wou @
vy`etououwst `mmof hiten jom niben `e;ouab.
تو
في إت هيمسي هيجين بى إثرونوس إنتى بيف
ُ  في إي: اواو
ُ
. اواوشت إمموف هيتين جوم نيفين إثؤواب
ُ
die gezeten is op de troon van Zijn glorie, en
die wordt aanbeden door alle heilige
machten.
ت
ِ  المسجـو ُد لـه مــن جميـع القــوا،الجالس على كـرسي مجـده
ُ
.المقــدســـة

يـقــول الـشماس

Diaken

`I ka;ymeni `nac;yte .
Ie

ka-thie me-nie a-na thie-te .
. إيكاثي ميني أناسثيتي

U die zitten, sta op .

. الجلـوس قِفـُـوا
أيهـا
ُ
Ajoha el-kheloes keffoe .

Celebrant

يقول الكاهن

Vy`etou`ohi `eratou nahraf @ `nje ni`aggeloc@
nem niar,yaggeloc @ niar,y@ niexouci`a @
k
G
ni`;ronoc @ nimet[oic @ nijom.
:  إنجى ني أنجيلوس نيم ني أرشي أنجيلوس: في إيت اوهى إيراطو ناهراف
.  ني ميت تشويس ني جوم: ني أرشي ني إكسوسيا ني إثرونوس
U, voor wie staan de engelen en de aartsengelen,
de vorstendommen en machten, de tronen, de
heerschappijen en de krachten .
السلطـات
والرئاسات و
،ُيقــف أمامه المالئكــةُ ورؤسـا ُء المالئكة
الـــذي
ُ
ُ
ُ
. والقوات
والربوبيات
والكراسي
ُ
ُ
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic `anatolac `ble'ate.
Ies anatolas eblepsa-te .
. إيس أنا طوالس إفلبصاتي

Richt uw blik naar het oosten .
. الشـــرق إنـظـــروا
وإلى
ِ
Wa iela el-shark onzoroe .

يقول الكاهن
`N;ok gar pe `etou`ohi `eratou `mpekkw]@ `nje ni<eroubim
@e;meh `mbal nem niCeravim na picoou `ntenh
euerhumnoc qen oumoun `ebol `nat,arwou eujw `mmoc.

Celebrant

G

k

إنثوك غار بي إت اوهي إيراطو إم بيك كوتي  :إنجى نى شيروبيم إثميه إمفال  :نيم
ارواو
نى سيرافيم نابى سو إنتنه  :إيف إير هيمنوس خين اومون إيفول إن أت ك ُ
إيف جو إمموس .
U bent het die omringd wordt door de Cherubim vol
ogen en de Serafim met zes vleugels, die U aldoor
zonder ophouden loven, uitroepend:
يقـف حــولـك الشاروبيـم الممتلئـون أعينـــا ،والسيرافيم ذوو
أنـت هـو الـذي
ُ
الستـ ِة األجنحــة ،يسبحـون علي الـدوام بغيــر سكـــوت قـائـليــن :

يـقــول الـشماس

Diaken

Proc,wmen .
Pros-goomen .

. بـــروس خوميـــن
Laat ons aandachtig zijn .
. ننصت

Nanset .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ni<eroubim ceouwst `mmok @ nem
niceravim ce]`wou nak @ euws `ebol eujw
`mmoc @
Nie Sheroebiem se oe-oosht emmok nem Serafiem se tie oo-oe nak, ev
osh evol ev kho emmos,
 إيف اوش إيفول إفجو: اواو ناك
ُ  نيم ني سيرافيم سي تي: ني شيروبيم سي اواوشت إمموك
.إمموس
De Cherubim aanbidden U en de Serafim verheerlijken U en roepen
uit, zeggende:

َ
َ يسجـدون
:لـك والسـيرافيـــم يمجدونـَك صارخيـن قـائليــن
الشاروبيـم
E-sherobiem jas-khodoena
sarigiena ka-ilien,

lak,

wa-serafiem

jomakhi-doenak,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Je Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke `3 j3 t3c `ajiac cov
do73c.

Zje akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o oeranos ke ie
khie ties akheejas soe zoksies.
اواورانوس كى إيجى تيس
 كيريوس صافا اووت إبلى ريس: جي أجيوس أجيوس أجيوس
ُ
. آجياس سوذوكسيس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen. Hemel en aarde zijn
vol van Uw heilige glorie.

. السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal ardoe
mamloe-atanie men makh-die kal akdas.

Het Kerstfeest

عيد الميالد

Een Aspasmos Watos

أسبسمس واطس
Agios - أجيوس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Au`ini naf `nhandwron @ ounoub nem
oulibanoc nem ousal @
Av-ienie naf en han zooron, oe noeb nem oe
liebanos nem oe shal,
:اوشال
ُ نوب نيم اوليفانوس نيم
ُ او
ُ : أف إيني ناف إنهان ذورون
Bied hem geschenken aan, goud en wierook en
mirre,
:  ذهبا و لبانا و مرا: قدموا له هدايا
Kademoe lehoe hedeye, zeheben we lobenen we morran,

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

Eu`erhumnoc nem `pcepi @ euouwst
`mmof.

Ev er hiemnos neme p sepie ev oe-oosht
emmof.
.اواوشت إمموف
ُ  إف: إف إير هيمنوس نيم إبسيبي
lofzingt Hem
knielend.

met

de

overigen,

voor

Hem

. ساجدين له: ُمسبحين مع البقية
mosebi7iene me3 il bakeeye, sekhidiene lehoe.

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

A=l =a=l =a=l :
Allieloeja allieloeja allieloeja,
: الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja Halleluja,
هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Allieloeja allieloeja allieloeja,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

I_3
_= c P=,=c `Psyri `mV] @ acmacf `nje
]par;enoc @

Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, as masf
enzje tie parthenos,
:  أس ماسف إنجي تي بارثينوس: إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
Jezus Christus de Zoon van God, is geboren uit
de maagd,
:  ولدته العذراء: يسوع المسيح ابن هللا
yesoe3 el messie7 ibn alla, weledet-hoe el 3azra,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

qen By;leem `nte ]Ioude`a @ kata
ni`cmy `m`provytkon.

gen Biethle-em ente tie Joedea kata nie esmie em
eprofietiekon.
. كا طا ني إسمي إم إبروفيتيكون: خين فيثليئيم إنتي تي يوذي أ
te Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken.
. كاألصوات النبوية: فى بيت لحم
fie beitie le7m il yehoedeeye, kel aswat il nebeweeyeh.

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0 : `pl3r3c o`
ovranoc ke `3 j3 t3c `ajiac cov do73c .
Akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o oeranos ke ie khie
ties akheejas soe zoksies.

 كى إيجى: اواورانوس
ُ  كيريوس صافا اووت إبلى ريس: أجيوس أجيوس أجيوس
. تيس آجياس سوذوكسيس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen. Hemel en aarde zijn
vol van Uw heilige glorie.
. السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal ardoe mamloe-atanie
men makh-die kal akdas.

Celebrant

يقول الكاهن

Agioc Agioc Agioc

Agios Agios Agios
آجيوس آجيوس آجيوس
Heilig heilig heilig
قدوس قدوس قدوس

يقول الكاهن

`,ouab `,ouab `,ouab qen oume;myi P¡ Pennou].
Vy`etafer`plazin `mmon@ ouoh af;amion@ ouoh
af,an qen piparadicoc `nte `pounof.

Celebrant
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إكؤواب إكؤواب إكؤواب خين اوميثمي إبتشويس بين نوتي  :في إيطاف إير
إبالزين إممون اووه أف ثاميون اووه أفكان خين بى باراذيسوس إنتى إب
اونوف.
Heilig, heilig, heilig bent U in waarheid, o Heer onze
God, die ons heeft gevormd, geschapen en geplaatst
in het paradijs van de vreugde.
الـرب إلهنـــا  ،الـذي جبـلنـا وخلقـنـا
قــــدوس قــــدوس قـــدوس ،بالحقيقـ ِة أيها
ُ
النعيـــم.
فــردوس
ووضعـنــــا في
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Qen `pjin`;renerparabenin de `ntekentoly@ hiten ]`apaty
`nte pihof@ anhei `ebolqen piwnq `n`eneh@ ouoh auerexorizin
`mmon `ebolqen piparadicoc `nte `pounof.
خين إبجين إثرين إير برافينين ذى إنتيك إندولى هيتين تى آباتى إنتى بي هوف
أنهى إيفول خين بى اونخ إن إينيه اووه أف إير إكسوريزين إممون إيفول خين بى
.باراذيسوس إنتى إب اونوف
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.

 سقطنـا من الحيــا ِة،وعنـدمـــا خــالفنــا وصيتــك بغــوايـــ ِة الحيــ ِة
.النعيـــم
فـردوس
 ونـُفـينــا مــن،األبــديـ ِة
ِ
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
`Mpek,an `ncwk on sa `ebol@ alla akjempensini qen oumoun `ebol
hiten nek`provytyc e` ;ouau. Ouoh qen `tqa`e `nte ni`ehoou akouwnh
nan `ebol@ `anon qa nyethemci qen `p,aki nem `tqyibi `m`vmou.

 آال آك جيم بين شيني خين أومون إيفول هيتين: إمبيك كان إنثوك أون شا إيفول
 أووه خين إيت خائي إنتى ني إيهواو أك اواونه نان. نيك إبروفيتيس إثؤواف
. أنون خاني إيت هيمسى خين إكاكى نيم إت خيفى إم إفمو: إيفول
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,

،  بــل تعهدتـَّنـا دائمــا بأنبيائـِك القـديسيـن،االنقضاء
لـم تتـركنـا عنـك أيضا إلى
ِ
.ت
وفي
ِ أخـــر األيــام ظهـــرت لنـا نحـن الجلـــــوس في الظلمـ ِة وظــال ِل المـــو
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
Hiten pekmonogenyc `nsyri Pen¡ @ ouoh Pennou] ouoh Pen=c=w=r
I=y=c P=,=c. Vai `ete `ebolqen Pi=p=n=a `e;ouab@ nem `ebolqen ]par;enoc
e` ;ouab Mari`a.
هيتين بيك مونوجينيس إنشيري بين تشويس أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس  :فاي إيتى إيفول خين بى إبنفما إثؤواب نيم إيفول خين تى بارثينوس إثؤواب
ماريا.
door Uw Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en Verlosser
Jezus Christus, Hij, die van de Heilige Geest en uit de Maagd,
de Heilige Maria.
بإبنــِّك الــوحيـــد الجنـس ،ربـنـــا ،وإلهنـــا ومخلصنـا يســـوع المسيــح ،هـذا الـــذي مــن
العـــذراء القـديسـ ِة مــريــم.
الـــروح القــدس ومـن
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين
Amen.
. حقا

يقول الكاهن
Af[icarx ouoh aferrwmi @ ouoh af`tcabon `ehanmwit
`nte pioujai . `Eafer,arizec;e nan `mpimici pi `ebol
G `m`pswi hiten oumwou nem ou`pneuma.

Celebrant
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 إى: آفتشي صاركس أووه آفئير رومي أووه آف إتسافون إيهان مويت إنتي بى أوجاى
. أفئير خارزيستي نان إمبى ميسى بى إيفول إم إبشوى هيتين أومواو نيم أو إبنفما
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.

ُ  وعلمنــا،تجســد وتـأنــس
 وأنعــم لنــا بالميـالد الــذي مــن، الخـــــالص
طـــرق
ِ
. المـــاء والـــروح
فـــوق بـواسطـــ ِة
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Afaiten naf `noulaoc ef;ouyt@ af`;renswpi enouab@
hiten pek Pneuma e` ;ouab.

 أف إثرين شوبي إثؤواب هيتين بيك: آف أيتين ناف إن أو الؤس إفثويت
. إبنفما إثؤواب
Hij heeft ons voor Zichzelf tot een verenigd volk
gemaakt en heeft ons geheiligd door Uw Heilige
Geest.
، بــروحـك القــدوس
 وصيـرنـا أطهـــارا،وجعلنــا لـه شعبــا مجتمعــا
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Vai `etafmenre ny`ete nouf etqen pikocmoc@ aftyif
`mmin `mmof `ncw] qaron@ `e`vmou etoi `nouro `e`hryi
ejwn@
 آفتيف إممين: فاي إيطاف مينري نى إيتى نوف إيت خين بى كوزموس
:  إإفمو إت أوى إن اورو إإهرى إيجون: امموف إن سوتى خارون
Hij, die de zijnen in de wereld zo heeft lief-gehad,
dat Hij Zichzelf als een losprijs voor ons heeft
overgeleverd aan de dood, die over ons heerste,
 إلى، وأسلـَّم ذاتـهُ فــداء عنـا،العالـم
هـذا الـذي أحـب خاصتـه الـذيــن في
ِ
،المـوت الـذي تملـك علينا

Celebrant

يقول الكاهن

vai `enau`amoni `mmon `ebol hitotf@ entoi `ebol hiten
nennobi. Afsenaf `epecyt e` -`amen] `ebol hiten
pi`ctauroc.
:  انطوى ايفول هيتين نين نوفى: فاى ايناف أمونى اممون ايفول هيططف
. أفشيناف ايبيسيت اى آمنتى ايفول هيتين بي اسطفروس
waardoor wij gebonden waren en verkocht
wegens onze zonden, Hij is afgedaald naar het
dodenrijk door het kruis.
الجحيـم
 نــزل إلى، هـذا الـذي كنا ُممسكيـن به مبيعيـن مـن قِـ ِّبـ ِل خطايانــا
ِ
.ب
ِ من قـِبـل الصليـ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn ]nah].
Amien tie nahtie.

. أمين تى ناهتــى
Amen, dat geloof ik.
7akan o-2men .

.حقا أُؤمن

Celebrant

يقول الكاهن

Aftwnf `ebolqen nye; mwout @ qen pi`ehoou
`mmahsomt. Afsenaf `e`pswi `enivyou`i@
G
k
afhemci catekou`inam `Viwt.
 أفشيناف: أفطونف إيفول خين ني إيثمواوت خين بى إيهواو إم ماه شومت
. إإبشوى إيني فيؤوى أفهمسي صاتيك أوي نام افيوت
Hij is verrezen uit de dood op de derde dag, is
opgevaren naar de hemel en is gezeten aan Uw
rechterhand, o Vader .
ت وجـلـس عـن
ت في
ِ  وص ِعد إلى السموا،اليـوم الثالـث
ِ وقـام مـن األمـوا
ِ
.اآلب
يمينـِـك أيهــــا
ُ

Celebrant
يقول الكاهن
Eaf;ws `nouehoou `n]sebi`w @ vai `etefnaouwnh `ebol `nqytf@
`e]hap `e]oikoumeny qen oudike`ocuny@ ouoh `fna] `mpiouai piouai
kata nef`hbyou`i.

:  فاي إيتي فنا اواونه إيفول إنخيتف: إى أف ثوش إن أو إيهواو إنتى شيفيو
 أووه إفناتى إمبى أوواى بى: إيتي هاب إيتي إيكو ميني خين أوذيكيئو سينى
.أوواى كاطا نيف إهفيئوى
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.

،ــر فيـه ليديـن المسكـُـونـة بالعـد ِل
ُ  هـذا الـذي يظه،ورســــم يـومــا للمجازا ِة
.ويعطي كـ َّل واحـــد كنحـــو أعمـالــ ِه

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kata to `eleoc cou Kuri`e @ ke my
kata tac `amartiac `ymwn.
Kata to ele-os soe Kierië, ke mie kata tas
amartias iemoon.
. كاطا طـــو إيليؤس صو كيريى كى مى كاطاطاس أمرتياس إيمون
Handel volgens Uw genade, o Heer, en niet naar
onze zonden.
.كــرحمتـك يــارب وليس كخطايانـــا
Kara7matieka ya Rab, wa lajsa ka gatayana.
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يقول الكاهن

Af,w de nan `e`qryi `mpainis] `mmuctyrion
`nte ]meteucebyc @ef;ys gar `etyif `e`vmou@
qa `pwnq `mpikocmoc.

 إيفثيش غار: أفكو ذي نان إإخرى إمباى نيشتى إم ميستيريون إنتى تي ميت إيف سيفس
.إيتيف إإفمو خا إبؤنخ إم بى كوزموس
Voor ons heeft Hij dit grote Mysterie van de godsvrucht
ingesteld, Want besloten hebbende zich aan de dood uit te
leveren voor het leven van de wereld,

 ألنه فيما هـو راسـم أن، الســــر العظيـــــم الـــذي للتـقــوى
ووضــع لنـا هــذا
َّ
.العالــم
ت عـن حيـا ِة
ِ يُسلم نفسه للمو
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Picteu`omen.
pistev-omen.

. بيستيف أومين
Wij geloven.

.نؤمن
No2men .

يقول الكاهن

Celebrant

Af[i `nouwik `ejen nefjij e` ;ouab @ `nata[ni
ouoh `nat;wleb @ ouoh `mmakarion @ ouoh
G
k
`nreftanqo.
أفتشي إن اواويك إيجين نيف جيج إثؤواب  :إن أتتشنى أووه إن أتثوليب
أووه إم مكاريون أووه أنريف طانخو.
nam Hij een brood in Zijn heilige, reine, smetteloze,
gezegende en levendmakende handen.

الطاهـرتيــن ،اللتيـن بال عيـب وال دنـس
أخــذ خـُبــزا عـلى يـديــ ِه
ِ
المحيـيتيــن.
الطـوباويتيــن
ِ
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tennah] je vai pe qen oume;myi:
`amyn.
Ten nahtie zje fai pe gen oe methmie, amien.

. أميــــن: او ميثمــــى
ُ تيـن ناهتـى جى فـــــاى بى خين
Wij geloven dat dit waarlijk zo is. Amen.
ُ
. آميـن: نؤمـن أن هـذا هــو بالحقيقـ ِة
No2meno anna haza howa bel 7akiekatie.
Amien.

Celebrant
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يقول الكاهن

Afjoust `e`pswi `e`tve harok @ vy`ete vwf
`niwt V] ouoh `vnyb `nte ouon niben.

أفجوشت إإبشوى إإتفى هاروك في إيتي فوف إنيوت إفنوتى أووه
. إفنيب إنتى اواون نيفين
Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel, naar U,
o God, Zijn Vader en Meester van iedereen.
 إليـك يا اللـه أبـا ُه وس ِيّــد كـ َّل،السماء
ونظــر إلى فـوق نحــو
ِ
.أحـــد

يقول الكاهن

Celebrant

Etafsep`hmot.
Etaf shebehmot.

.إيطاف شيبهموت
En nadat Hij had gedankt.

.وشـكــر
We shakara.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou `erof.
Af esmoe erof.

.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.ُوباركــه
We barakaho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Afer`agi`azin `mmof.
Af er-agiazin immof.

.أف إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.ُوقـدَّســه
We kadasaho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Picteuomen ke
doxazomen.

`omologoumen

ke

Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
. بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذو كصاذومين
Wij geloven en belijden en verheerlijken.
ُ
.ونعتــرف ونمجـِّــ ُد
نـــؤمـن
ُ
No2men wa na3tarif wa noma-khed.

يقول الكاهن

Celebrant

@Afvasf aftyif `nny`ete nouf `n`agioc mma;ytyc
ouoh `n`apoctoloc =e=;=u efjw `mmoc @ Je [i ouwm
`ebol `nqytf tyrou @ vai gar pe pacwma.

آف فاشف أفتيف إن ني إيتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس أووه إن أبوسطولوس
إثؤواب إفجو إمموس  :جى تشى اواوم إيفول إنخيتف تيرو فاى غار بى
باصوما.
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,

سـلـه األطهــار قائــال :
وق َّ
ور ُ
سمــه ،وأعطــــاه لتالميـــ ِذه القـديسيـن ُ
خــذوا كلــوا منـه كـُلكـُـم ألن هـذا هـــو جســـدي.

Celebrant

يقول الكاهن

Etounavasf `ejen ;ynou nem hankemys @ `ncetyif
`e`p,w `ebol `nte ninobi @ vai `aritf `epaer`vmeu`i.
إيتو نافشف إيجين ثينو نيم هان كى ميش إنسيتيف إإبكو إيفول إنتى نى
. نوفى فاى أرتيف إيبا إير إفميفئى

dat voor u en voor velen gebroken zal worden en
gegeven tot vergiffenis van de zonden. Doet dit
tot mijn gedachtenis.”
 هــذا، يُعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا،الــذي ُيقـْسـ ُم عنكـم وعـن كثيـريــن
. إصنعــوه لـ ِذكـري

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: او ميثمى
ُ فاى بى خين
Dit is waarlijk zo. Amen.
. آميــن: هـذا هـو بالحقيقــ ِة
Haza howa bel 7akiekatie, amien.
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يقول الكاهن

Pairy] on pike`avot menenca pidipnon @
af;otf `ebolqen ouyrp nem oumwou.
 أفثوطف إيفول: باى ريتى أون بى كى أفوت مينينصا بى ذيبنون
. خين أو إيرب نيم أو مواو
Op gelijke wijze, na het avondmaal, nam Hij
de kelk, mengde wijn en water.
. مزجهـا مــن خمــر ومـاء،العشاء
 بعـد،الكأس أيضا
وهكـذا
ِ
ُ

يقول الكاهن

Celebrant

Etafsep`hmot.
Etaf shebehmot.

.إيطاف شيبهموت
En nadat Hij had gedankt.

.وشـكــر
We shakara.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou e` rof.
Af esmoe

erof.

.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.وباركــها
We barakaha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Afer`agi`azin `mmof.
Af er-agiazin immof.

.أف إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.وقـدَّســها
We kadasaha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke
palin
Picteuomen
`omologoumen ke doxazomen.

ke

Ke palin Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
.كى بالين بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذوكصاذومين
En eveneens geloven en belijden en
verheerlijken wij.
ُ
.ونعتــرف ونمجـِّــ ُد
نـــؤمـن
وأيضا
ُ
Wa aidan No2men wa na3tarif wa noma-khed.

يقول الكاهن

Celebrant

Afjem]pi aftyif on `nny`ete nouf `n`agioc
`mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc e` ;ouab efjw
`mmoc. Je [i cw `ebol `nqytf tyrou.
أف جيم تيبى أفتيف أون إنى إيتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس أووه إن
أبوسطولوس إثؤواب إفجو إمموس  :جى تشى سو إيفول إنخيتف تيرو .
Hij nam ervan en gaf hem aan Zijn heilige
discipelen en reine apostelen, zeggende: Neemt
en drinkt allen hieruit,

األطهـــار
سـلـِـه
ور ُ
وذاق ،وأعطــاهــــا أيضا لتــالميـ ِذه القـديسيــن ُ
ِ
قائـــال  :خـُــذوا إشــربــوا منهــا كـُلـُكـُــــم ،

Celebrant

يقول الكاهن

Vai gar pe pa`cnof `nte ]di`a;yky `mberi@ `etounavonf `ebol
`ejen ;ynou nem hankemys@ `ncetyif `e`p,w `ebol `nte ninobi@
vai `aritf `epaer`vmeu``i.
فاى غار بى با إسنوف إنتى تى ذياثيكى إمفيري إيطونافونف إيفول إيجين ثينو نيم
.هان كى ميش إنسيتيف إإبكو إيفول إنتى نى نوفى فاى أريتف إيبا إير افميفئى
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.”

َّ
ُ
سفـك عنكـم وعــن
ُ الـذي ي،ألن هـذا هــو دمي الـذي للعهـ ِد الجديـ ِد
.  هــــذا إصنعـو ُه لـذكــري. كثيــريـن يُعطــي لمغـفــــر ِة الخطـايـــــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai on pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai on pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: او ميثمى
ُ فاى اون بى خين
Dit is eveneens waarlijk zo. Amen.
. آميــن: وهـذا هـو أيضا بالحقيقــ ِة
We haza howa aidan bel 7akiekatie,
amien.

يقول الكاهن

Celebrant

Cop gar niben `etetennaouwm `ebolqen
paiwik vai. Ouoh `ntetencw `ebolqen
@ pai`avot vai

سوب غار نيفين إيتين نا أو أوم إيفول خين باى أو يك فاى  :اووه
إنتى تين سو إيفول خين باى أفوت فاى .
Want zo dikwijls u zult eten van dit brood, en
zult drinken van deze kelk,
َّ
الخبـــز  ،وتشــربــون مـن هــذه
ألن كـ َّل مـرة تأكـُلـون مـن هـذا
ِ
الكـــــأس .
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Eretenhiwis
`mpamou@
`eretener`omologin
`nta`anactacic@ `ereten`iri `mpameu`i sa ]`i.
إيري تين هى أويش إمبا مو إيرتين إير اومولوجين إنطا
.  إيرى تين إيرى إمباميفئي شاتى إى: أناسطاسيس
zult u mijn dood verkondigen, mijn verrijzenis
belijden en mij gedenken tot Ik wederkom.
. تـُبشــرون بمــوتي وتعترفـون بقيامتي وتذكــروني إلى أن أجــئ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn `amyn `amyn @ ton ;anaton
cou Kuri`e kataggelomen @
Amien amien amien, ton thanaton soe Kyrië
katan khe-lomen,
: أمين أمين أمين طون ثاناطون صو كيريى كاطان جيلومين
Amen, amen, amen.
verkondigen wij,

Uw

dood,

o

Heer,

، يــارب نبشـــر
آميـن آميـن آمين بمـوتـِـــك
ُ
Amien, amien, amien, bemauwteka jarab nobasher,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke tyn `agian cou `anactacin @ ke tyn `analy'in cou en tyc
ouranic ce `omologoumen
Ke tien akhian soe anastasien : ke tien a-na lie epsien
soe en ties oeranies se o-molo-ghoemen,

 كى تين أنالي إبسين صو إن تيس: كى تين أجيان صو أناسطاسين
.اورانيس سى اومولوغومين
ُ
Uw heilige verrijzenis, en Uw opvaren naar de hemelen
belijden wij.

.نعتــــرف
،ت
ِ صعو ِدك إلى السمـــــوا
ُ  و، وبقيـامتِــك المقـدس ِة
ُ
Wa be kejamatiek elmokaddase wa so3oedike iela
samawaat na3taref,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ce `enoumen ce eulogoumen ci eu,arictoumen Kuri`e @ ke
de`ome;a cou `o :eoc `ymwn.
Se e-noemen se evloghoemen se ev-garies-toemen
Kyrië, ke ze o meta soe o The-os iemoon.

سى إنومين سى إفلوغومين سى إفخاريس تومين كيريى كى ذى او ميطا
.صو او ثيؤس إيمون
ُ
Wij loven U, wij zegenen U, wij danken U, o Heer. Wij
smeken U, o onze God.

. ونتـضـرع إليـــــك يا إل ُهنــا،نباركـُـك نشكـــُرك يـارب
ِ نس ِبّ ُحــك
nosabi7ok nobarikok nashkorok yarab, wa natadarra3
ielajka ya ielahona.

يقول الكاهن

@ En`iri oun hwn `m`vmeu`i `nnefqici e;ouab
@nem pefjintwnf `ebolqen ny`e;mwout

Celebrant

G

k

إن إيرى أون هون إم إفميفئى إن نيف خيسى إثؤواب  :نيم بيف جين
طونف إيفول خين نى إثمواوت :
Terwijl wij Zijn heilig lijden herdenken, Zijn
verrijzenis uit de doden,
ُ
ت،
ففيمـا
نحـن أيضـا نصن ُع ِذكــر آالمـه المقـدس ِة ،وقيامت ِه من األمـوا ِ

يقول الكاهن

Celebrant

nem pefjinse `e`pswi `enivyou`i @ nem pefjinhemci catekou`inam `Viwt. Nem tefmah`cnou] `mparoucia@ e;nyou
`ebolqen nivyou`i@ etoi `nho] ouoh e;meh `n`wou.
نيم بيف جين شى إإبشوى إيني فيؤوى نيم بيف جين هيمسى صاتيك أووى نام
إفيوت  :نيم تيف ماه إسنوتى إمباروسيا إثنيو إيفول خين نى فيؤوى إتئوى إنهوتى
أووه إثميه إن اواو.
Zijn hemelvaart en dat Hij gezeten is aan Uw
rechterhand, o Vader, en Zijn wederkomst uit de hemel,
vreeswekkend en vol glorie,
اآلب ،وظهــور ِه الثــاني
ت ،وجلـوسـ ِه عـن يمينك أيهـا
وصعـو ِ ّده إلــى السمــــــوا ِ
ُ
ت ،المخــوف المملــــوء مجــــــدا.
اآلتي من السموا ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Tener`procverin nak `nny`ete nouk `ndwron `ebolqen

@ny`ete nouk@ kata hwb niben@ nem e;be hwb niben
nem qen hwb niben.
تين إير إبروس فيرين ناك ان ني إيتي نوك إنذورون إيفول خين ني إيتي
نوك  :كاطا هوب نيفين نيم إثفى هوب نيفين نيم خين هوب نيفين .
Offeren wij U van Uw gaven die U toe-behoren,
voor alles om alles en in alles.
قـرب لـك قـرابينـك من الـذي لـك ،على ك ِ ّل حال ،ومـن أجل ك ِ ّل حال ،وفـي
نُ ُ
كـ ِ ّل حال.

يـقــول الـشماس

Diaken

Ouwst `mV]
ou`c;erter.

qen

ouho]

nem

Oe-oosht em Efnoetie gen oe-hotie nem
oe ester-ter.
. اواوشت إم إفنوتى خين او هوتى نيم او إسترتير
Aanbid God in eerbied en vreze.
.إسجـدوا للـه بخـوف ورعــــدة
Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen wa ri3daten.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tenhwc
`erok
ten`cmou
`erok
tensemsi `mmok tenouwst `mmok.

Ten hoos erok ten esmoe erok ten shem-shie
emmok ten oe-oosht.
.ت إمموك
ِ اواوش
ُ تين هوس إيروك تين إسمو إيروك تين شمشى إمموك تين
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U en
aanbidden U.

. نسب ُحــك نبــاركـُـك نخـد ُمـــك نسجــ ُد لـــك
Nosabe7ok, nobarikok, nagdomok, naskho-dolak.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen `amyn.
Pros-goomen amien .

. بـــروس خوميـــن أمين
Laat ons aandachtig zijn amen .

. ننصت أمين
Nanset amien.

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh paiwik men `ntefaif `ncwma
efouab `ntaf.
Oewoh pai oik men intef aif in coma efoewab
intav.
. أووه باى اويك مين إنتيف أيف إن صوما إفؤواب إنطاف
En dat Hij dit Brood laat worden tot Zijn Heilig
Lichaam.
ُ
.الخبــز يجعلـه جسـدا مقـدسـا لـه
وهـذا
We haza algobz jakh3alaho khasadan mokadasan laho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

}nah] Amyn.
Tie nahtie Amien.
.  أمين: تي ناهتي

Dat geloof ik amen.
. اُؤمن

o2men .

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh pai`avot de on `n`cnof eftaiyout @
`nte ]di`a;yky `mberi `ntaf.
Oewoh pai avot ze on in isnof ef-tajot inte ti zia-thiki
imveri intaf.
.أووه باى أفوت ذى أون انئسنوف إتتايوت إنتى تى ذياثيكى إمفيرى إنتاف
En ook deze kelk tot het Kostbaar Bloed van Zijn
nieuwe verbond.

.الكـأس أيضا دمــا كريمــا للعهــد الجـديــ ِد الــذي لـه
وهــذه
ُ
We hazihi el-ka2s aidan daman kariman lel 3ahd elgadied allzi laho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke Palin }nah] Amyn.
Ke palin Tie nahtie Amien.
.  أمين: كي بالين تي ناهتي
Dat geloof ik eveneens.

. وأيضا اُؤمن
We aidan o2men .

Celebrant

يقول الكاهن

Eu] `mmof `e`p,w `ebol `nte ninobi@ nem
ouwnq `n`eneh `nnye;na[i `ebol `nqytf.
إفتى إمموف إإبكو إيفول إنتى نى نوفى نيم اواونخ إن إينيه إن ني
. إثناتشى إيفول إنخيتف
gegeven tot vergiffenis van de zonden, en
ten eeuwigen leven voor hen, die deel
hebben aan Hem.
. وحيـاة أبديــة لمـن يتنــاول منـــــه،يُعطى لمغفــرة الخطـايــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië elison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am, Jarabor7am, Jarabor7am.

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
G

K

لينك الطلبة

Het Gebeden

األواشي

De zeven Kleine
Voorbeden
السبعة أواشي الصغار

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de Vrede
أوشية سالم الكنيسة

Celebrant

k

G

يقول الكاهن

Ariten `nem`psa tyren Pennyb @ `e[i `ebolqen
ny``e;ouab `ntak @ `eoutoubo `nte nen'u,y nem
nencwma nem nen`pneuma.

او
ُ آرتين إن إم إبشا تيرين بين نيب إتشى إيفول خين ني إثؤواب إنطاك إى
. طوفو إنتى نين إبسيشى نيم نين سوما نيم نين ابنفما
ُ
Maak ons allen waardig, onze Meester, deel te
hebben aan Uw Heilige Sacramenten tot reiniging
van onze zielen, lichamen en geesten,
 أن نتنــاول مـــن قـ ُدسـاتـِـك طهــارة،إجعلنــا ُمستحقيـن ُكلـ ِّنــا ياسيدنــا
.وأرواحنــا
سنـــا وأجسـا ِدنـا
ِ
ِ ألنف

Celebrant

يقول الكاهن

Hina `ntenswpi `noucwma `nouwt @ nem ou`pneuma `nouwt @
`ntenjimi `noumeroc nem ou`klyroc @ nem ny `e;ouab tyrou
`etauranak icjen `p`eneh.
 إنتين جيمى إن: اواوت
ُ او إبنفما إن
ُ  نيم: اواوت
ُ او سوما ان
ُ هينا إنتين شوبى إن
. او إكليروس نيم ني إث ُؤواب تيرو إيطاف راناك إيس جين إب إينيه
ُ او ميروس نيم
ُ
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.

 وروحـا واحـدا ونجـد نصيبـا وميراثـا مـع جميــع،لكي نكـون جسـدا واحـدا
ُأرضوك ُمنـذ
.البـدء
القــديسيـن الــذيـن
ِ
ْ

يقول الكاهن

Celebrant

Ari`vmeu`i P¡ `n]hiryny `nte tekou`i `mmauatc `e;ouab
@ `nka;oliky `n`apoctoliky `nekklyci`a.
أرى إفميفئى إبتشويس إن إنتي هيريني إنتي تيك اووي إم مافاتس إثؤواب
 :إن كاثوليكي إن أبوسطوليكي إن إككليسيا .

Gedenk, o Heer, de vrede van Uw Ene, Enige,
Heilige, Universele en Apostolische Kerk.
يـارب سـالم كنيستِــك الـواحـدة ،الـوحيـد ِة المقـدسـة ،الجامعـ ِة
أذكـر
ُ
الـرسوليـ ِة.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc @
`agiac monyc @
Pros ev eksas-te ie per ties ierienies ties, akhias
monies,
:  آجياس مونيس: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige,
سالم الـواحـد ِة المقـدســ ِة
صلـوا من أج ِل
ِ
Salloe men akhl salaam el-wa7ede el mokaddesah

Diaken

يـقــول الـشماس

Ka;olikyc
ke
`apoctolikyc
or;odoxou tou :eou ekklyciac .

@

katholie-kies ke apostoliekies, orthozoksoe toe, The-oe
ekliesias.

. أورثوذكسو طو ثيؤ إككليسياس: كاثوليكيس كى أبوسطو ليكيس
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk van
God.

. كنــيــســـ ِة اللـــه األرثـوذكسيـة، الجامعــ ِة الـرسـولي ِة
el-kheme3a el-rasoleja, kaniesat alleh el-ortho- zokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

األواشي

Het Gebeden

Gebed voor de Vaders
أوشية البطريرك واألساقفة

يقول الكاهن

Celebrant

:ai etak`jvoc nak `ebolhiten pi`cnof ettaiyout
`nte Pek`,rictoc. `Areh `eroc qen ouhiryny@ nem
ni`epickopoc tyrou `nor;odoxoc `ete `nqytc.
ثاي إيطاك إيجفوس ناك ايفول هيتين بى إسنوف إتطايوت إنتى بيك إخرستوس
تيرو إن أورثوذكسوس إيتى
او هيرينى نيم نى إبيسكوبوس
ُ
آريه إيروس خين ُ
إنخيتس.
Deze Kerk die U zichzelf door het Kostbaar Bloed van
Uw Gezalfde verworven hebt, bewaar haar en al haar
orthodoxe bisschoppen in vrede.
سالم ،وكـ َّل
الكريــم الـذي
بالـدم
هـذه التي إقـتـنيـتهـا لـك
ِ
لمسيحــك  ،إحفظهـا ب ِ
ِ
ِ
األساقف ِة األرثوذكسيين الــذيــن فيهـا.

Celebrant

يقول الكاهن

`Nsorp men ari`vmeu`i P¡ `mpenmakarioc `niwt ettaiyout @
`nar,y`epickopoc penpatriar,yc abba (...) Nem pefke`svyr
`nlitourgoc @ peniwt `n`epickopoc abba (...) .
إنشورب مين أري باميفئي إبتشويس إمبين مكاريوس إنيوت إتطايوت إن أرشى
) نيم بيف كي إشفير إن ليطورغوس...( إبيسكوبوس بين بطريارشيس بابا أفا
. )...( بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
Gedenk, o Heer, allereerst onze gezegende vader, de eerbiedwaardige aartsbisschop, onze patriarch, abba (...) En zijn
deelgenoot in de dienst, onze vader de bisschop, abba (…) .

يــارب أبانـا الطـوبــاوي المكـــرم رئيــس األسـاقفـة بطريـركنا أنبا
وأوال أذكـر
ُ
. )...( ) وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم أنبا...(

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc
`ymwn papa abba (...)
Pros ev eksas-te ie per toe arshie e-re-os iemoon
papa ava (...) .
. )...( إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
إبروس إيف إكصاستى
ُ
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba el-anba (…),

Diaken

يـقــول الـشماس

Papa ke patriar,ou ke ar,y`epickopou tyc
megalo polewc Alexan`driac @
pa pa ke patriargo ke arshie episkopoe ties meghalo poleos
Aleksanidrias
:  ميغالو بوليؤس أليكساندرياس: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,
،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el-3ozma eliskendereje,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem pefke`svyr
`nlitourgoc
peniwt `n`epickopoc abba (...) @

@

nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot en episkopos ava
(…) ,

)...(  بين يوت إبيسكوبوس أفا: نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس
En voor zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...)

)...( وشـريكه في الخـدمة الرسوليه أبينـا األسقـف المكرم األنبا
we shariekahoe fil gedme el-rasoelejah, abine el-oskof
el mokkaram el-anba (…)

يـقــول الـشماس

Diaken

Ke
twn
`epickopwn.

or;odoxwn

`ymwn

ke toon orthozokson iemoon episkopon.
.كى طون اورثوذكسون إيمون إبيسكوبون

En voor al onze orthodoxe bisschoppen.
.وسـائـر أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
we se2er asakifetne elortho-zoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
hegoemenen,
priesters, diakenen,

أوشية القمامصة والقسوس
والشمامسة

يقول الكاهن

Celebrant

Nem nyetswt `ebol nemaf `m`pcaji `nte
]me;myi qen oucwouten.

او
نيم ني إتشوت إيفول نيماف إم إبصاجى إنتى تى ميثمى خين ُ
سواوتين .
ُ
En hen, die met hem het woord van de
waarheid recht verdelen.
الحـــق باستقــامـ ِة.
صلـون معه كلمـة
والــذيــن يُـف ُ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Ari,arizec;e `mmwou `ntekekklyci`a e;ouab @ eu`amoni
@ `mpek`ohi qen ouhiryny . `Ari`vmeu`i P¡ `nnihygoumenoc
nem ni`precbuteroc `nor;odoxoc @ nem nidi`akwn.

إممواو إنتيك إككليسيا إث ُؤواب إيف أمونى إمبيك اوهى
آرى خاريزيستى
ُ
او هيرينى  :أرى إفميفئى إبتشويس إن ني هيغومينوس نيم نى
خين ُ
إبريسفيتيروس إن اورثوذكسوس نيم نى ذياكون.
Verleen ze aan Uw Heilige Kerk dat zij Uw kudde in
vrede weiden. Gedenk o Heer de orthodoxe
hegoemenen, priesters en diakenen.

أنعـــم بـِهـم علي كنيستــك المقـدســـ ِة يــرعــْون قطيعــك بســــــــالم ،
يـــــارب القمامصة والقسـوس األرثــوذوكسيـيــن والشمامســـــة.
اذكــــر
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `upertwn `ygoumenwn @ ke
`precbuterwn
@
ke
di`akonwn
ke
`upodiakwnwn @
Pros ev ek sas-te ie per toon ieghoemenon ke presvieteron ke
ziakonon ke iepo ziakonon,
 كى ذياكونون كى:  كى إبريسفيتيرون: إبروس إيف إكصاستى إيبرتون إيغومينون
: إيبوذياكونون
Bid voor de hegoemenen, priesters, diakenen, subdiakenen,
والقسـوس والشمـــامســــــــــ ِة واإلبـوديـاقــونيـــــن
صلـــوا مــن أجـــ ِ ّل القمامصـ ِة
ِ
Salloe men akhl el-kamamesa wa el-kosoes we el-shememese
we el-eboeziakonejien,

يـقــول الـشماس

Diaken

Epta tagmatwn
ek`klyciac .

tou

:eou

tyc

Epta taghmaton toe The-oe ties ekliesias.
. إبطا طغما تون تو ثيؤ تيس إككليسياس

En de zeven rangen van Gods Kerk.
.ت كنيســـ ِة اللــــه
ِ وسبـــع طغمــــا
we seb3 takhamaat, kenieset illeh.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Nem refsemsi niben @ nem ny tyrou et qen
]par;eni`a@ nem outoubo `mpeklaoc tyrf `mpictoc.
Ari`vmeu`i P¡ `nteknai nan tyrou eucop.

طوفو إمبيك الؤس
او
نيم ريف شيمشي نيفين نيم نى
ُ
ُ  نيم: تيرو إتخين تى بارثينيا
ُ
.  أرى إفميفئى إبتشويس إنتيك ناى نان تيرو افسوب: تيرف إم بيستوس
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.

،  وطهـار ِة ك ِ ّل شعبـِـك المـؤمـــن، وكـ َّل الـذيـن في البتوليـ ِة،الخــدام
وكـ َّل
ِ
.يــــارب أن ترحمنا كلـَّنــا معـــا
أذكـر
ُ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ele`ycon `ymac `o :eoc `o Patyr `o
pantokratwr.
Eleison iemas o The-os o Patier o Pandokrator.
. إليسون إيماس اوثيؤس اوباتير اوباندوكراطور

Ontferm U over ons, o God, de Vader, de
Pantokrator.
. ضـابــط الك ِ ّل،اآلب
إرحمنا يا اللـه
ُ
Er7amna ya Allah elaab, dabet al-kol.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de Plaats
أوشية الموضع

يقول الكاهن

Celebrant

Ari`vmeu`iP¡ `n`tcwtyri`a `mpaitopoc `e;ouab
`ntak vai @ Nem topoc niben @ nem
monactyrion niben `nte nenio] `nor;odoxoc.
أرى إفميفئى إبتشويس ان إت سوتيريا إمباى طوبوس إثؤواب انطاك فاى  :نيم
طوبوس نيفين نيم موناستيريون نيفين إنتى نين يوتى إن اورثوذكسوس.
Gedenk, o Heer, het heil van deze heilige plaats die u
toebehoort, alle plaatsen en alle kloosters van onze
orthodoxe vaders.

المقــدس الـذي لك  ،وكل المـواضع
المــوضـع
يارب خـالص هـــذا
أذكـر
ِ
ُ
ِ
وكل أديـــر ِة آبـائنــا األرثــوذوكسييــن.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e `uper tyc cwtyriac tou kocmou
@ ke tyc polewc `ymwn tautyc*@ (ke tou
monactyrio `ymwn toutou)

Pros ev eksas-te ie per ties sootierias toe kosmoe ke ties
poleos iemoon tav ties*(ke toe monastierioo iemoon toe-toe)
 ( كى تيس بوليؤس:  سوتيرياس طو كوزمو: إبروس إيف اكصاستى إيبرتيس
)طو
ُ طو
ُ تو موناستيريو إيمون
ُ  (كي: *) إيمون طافتيس
Bid voor het heil van de wereld, (onze stad)*, (onzeklooster)
) (وديرنا هذا،*) (ومـدينتـنـا هـــذه،العـالــم
خــــالص
صلـوا مــن أجـ ِ ّل
ِ
ِ
Salloe men akhl gallas el-3elem, wa medienetne hezihie*, (wa
dayrona haza)

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke pacon polewn ke twn ,wrwn @ ke
nycwn ke monactyrion .
Ke pasoon poleoon ke toon gooroon ke nieson ke
monastierioon.
. كى نيسون كى موناستيريون: كى باسون بوليؤن كى طون خورون
alle steden en landstreken, alle eilanden en kloosters.

.والجزائــر واألديـــر ِة
واألقاليـم
المـدن
وسـائـــــر
ِ
ِ
ِ
ِ
wa se2er el-moddon we el-akaliem we el-kheze2er, wa
el-edjera.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de Natuur
( de hemelwinden - de wateren van de
rivieren - het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
) ( أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

Celebrant

G

يقول الكاهن

Nem nyetsop `nqytou qen pinah]
`nte V].
. إنخيتو خين بى ناهتى إنتى إفنوتى
نيم ني إت شوب
ُ

En degenen, die daar in het geloof van
God wonen.
.بإيمــان اللـه
والساكنيــن فيهــا
ِ

Celebrant

يقول الكاهن
Arikataxioin P¡ ni``ayr `nte `tve nem nikarpoc `nte
`pkahi @ nem nimwou `nte `viaro @ nem nici] nem nici] nem
nicim nem nirwt `nte `tkoi @ etqen tairompi ;ai@ `cmou
`erwou.

 نيم نى، أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى إبكاهى
 خين طاى،  نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى روت إنتى إتكوى، مواو إنتى إفيارو
ُ
. إيرواو
إسمو
، رومبى ثاى
ُ
ُ
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.
،نهــــار
 وصعــو ِد ميـــا ِه األ،األرض
ت
يارب أهـويـة
تفضل
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
ُ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ والـزروعِ والعشـ
ِ ، في هـذه السن ِة،ت الحقـ ِل

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen ni`ayr `nte `tve nem nikarpoc
`nte `pkahi @
Toobh ezjen nie a-ier ente etfe nem nie karpos ente
epkahie,
:  نيم ني كاربوس إنتى إبكاهي: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de aarde,
، وثمرات األرض،إطلبوا عن أهوية السماء
Ot-loboe 3en ehwejet el-seme2 wa thamarat el-ard,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem `pjinmosi `e`pswi : `nte niiarwou
`mmwou @
nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroo-oe em
moo-oe,
: مواو
يارواو إم
 إنتى ني: نيم إب جين موشي إإبشوى
ُ
ُ

de toename van de wateren van de rivieren,
، وصعــود ميـــاه األنهــــار
We so-3oed me-jah elanhaar,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem nici] nem nicim : nem nirwt `nte
`tkoi.
nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente et koi.
:  نيم ني روت إنتى إتكوي: نيم ني سيتي نيم ني سيم
het zaad, het kruid en het veldgewas in dit jaar.
.  في هـذه السنـة، والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل
we el-zeroe3 we el-3oshb we nebet el-7akl fie
heziehi el-senne.

يـقــول الـشماس

Diaken

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou `erwou
Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroo-oe,
: إيرواو
هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو
ُ
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسي ُح إلهنا
Lekei joba-rikhe El Massie7o ielaahna,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouoh `ntefsenhyt qa pef`placma: `eta
nefjij ;amiof : `ntef,a nennobi nan `ebol .
oewoh entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh thamjof, entef ka
nen novie nan evol.

 إنتيف كانين نوفى:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. نان ايفول
en erbarmen heeft met Zijn schepping die gemaakt is door Zijn
handen en onze zonden vergeeft.

. ويغفـــر لنـا خطـايانـــا، ويتحنـن على ُجبلتـِـه التي صنعتهـا يـداه
we jete7ennen 3ele khobletihie el-latie sana3at-ha jedeh, wa jaghfer lene gatajene.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Anitou `e`pswi kata nousi kata vy`ete vwk
`n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @ marou;iqi
`nje nef`;lwm@ marou`asai `nje nefoutah.
اونوف إم إبهو إم
ُ  ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
.  مارو آشاى إنجى نيف أوطاه: إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
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.
األرض ليــــــرو حـرثـُهــــا
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، أثمـارهــا
ولتكثــر
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioiko-nomin
`mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou `epi`,lom `nte ]rompi
hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين إم بين: اواوسخ
ُ او إجروج نيم
ُ سيف طوطف إى
 إسمو إيبى إكلوم انتى تى رومبى هيتين: جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تيك ميت إخرستوس
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,

 بارك إكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصا ِد
.بصالحك
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
e;be nihyki `nte peklaoc @ e;be ],yra nem piorvanoc @ nem
pisemmo nem pirem`njwili @ nem pirem`njwili @ nem e;byten tyren
qa ny`eterhelpic `erok @ ouoh ettwbh `mpekran =e=;=u @

 إثفى تي شيرا نيم بى أورفانوس نيم بى: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت إيرهيلبيس: شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيروك
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.

 ومن،ضيف
ب وال
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
ُ
. ونطلب إسمك القدوس
نحن الذين نرجوك
أج ِلنا كُل ِنا
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Je nenbal `nouon niben ceerhelpic `erok @ je `n;ok et]
`ntou`qre nwou qen oucyou enanef. Ariou`i neman kata
tekmetaga;oc @ vyet] `qre `ncarx niben@
 جى إنثوك إت تى إنطو: اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
ُ جى نين فال إن
 في, أري اووى نيمان كاطا تيك ميت أغاثوس. سيو إينانيف
إخرى
ُ او
ُ نواو خين
ُ
. إيت تى إخرى إن صاركس نيفين
Want aller ogen zien hoopvol naar U uit, omdat U hun
te rechter tijd hun spijs geeft. Handel met ons naar Uw
goedheid, U, die spijs geeft aan al wat leeft.
 إصنع، عطيهم طعامهم في حين حسن
ِ ُ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
، معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد

Celebrant

يقول الكاهن

moh `nnenhyt `nrasi nem ouounof @ hina `anon hwn `ere
`vrwsi `ntoten qen hwb niben `ncyou niben @ `ntenerhou`o qen
hwb niben `n`aga;on.
 هينا أنون هون إيرى إفروشى إنتوتين: اونوف
ُ او
ُ موه إن نين هيت إن راشى نيم
. إيرهواو خين هوف نيفين إن أغاثون
خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين
ُ
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.

ُ
نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء
 لكي، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
G

لينك الطلبة

Het Gebeden

Gebed voor de
Offeranden
أوشيـة القـرابين

األواشي

يقول الكاهن
Ari`vmeu`i P¡ `nny`etau`ini nak `eqoun `nnai dwron @ nem
@ ny`etau`enou `ejwou @ nem ny`etau`enou `ebolhitotou
moi nwou tyrou `mpibe,e pi`ebolqen nivyou`i.

Celebrant

آرى إفميفئى إبشويس إن نى إيطاف إينى ناك إيخون إن ناى ذورون  :نيم نى إيطاف إينو
نواو تيرو إمبى فيكى بى إيفول خين نى
إيجواو نيم نى إيطاف إينو إيفول هيطوطو :موى
ُ
ُ
فيؤى .
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.

يـارب ،الـذيــن قدمـــوا لـك هــذه القـــرابيـــن ،والــذيــن قـُـ ِد ْ
مت عنهــم،
أذكـر
ُ
والـذيـن قـُـِدمت بواسطتهـم ،أعطـِّهـــم كلـَّهــم األجــر السمــائي.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e
timiwn @

`uper

twn

`agiwn

Pros ev ek sas-te ie per toon, akhioon tiemioon,
:  آجيون تيميون: إبروس إف إكصاستى إيبيرتون
Bid voor deze heilige en kostbare offergaven,
، صلـوا من أجـل هـذه القـرابيـن المقـدسـة الكـريمـة
Salloe men akhl hazihie el-karabien el-mokaddese
el-karieme,

Diaken

يـقــول الـشماس

dwron toutwn @ ke ;uciwn `ymwn @ ke
`procverontwn .
zooron toe toon, ke thiesioon iemoon, ke epros
feron toon.
.  كى إبروس فيرون طون:  كى ثي سيون إيمون: توطون
ُ ذورون
voor onze offers en voor hen die ze opgedragen hebben.

َ
.والـذيـن قـدَمـوهــا
وتقدمتنا
we tak-dometne we elle-ziene kaddemoehe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

لينك

Link

صالة قبل التناول
Gebed voor de heilige
Communie

أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de
patriarchen

Gedachtenis der Heiligen مجمع القديسين

Gedachtenis der
Heiligen
مجمع القديسين

Celebrant

k

G

يقول الكاهن

Epidy P¡ ouahcahni pe `nte pekmonogenyc
`nsyri @ e;rener`svyr `epier`vmeu`i `nte
ny`e;ouab `ntak.

إيبي ذى إبتشويس أواه ساهنى بى إنتى بيك مونوجنيس إن شيرى
. إيثرين إير إشفير إيبى إير إفميفئي إنتى ني إثؤواب إنطاك
Omdat het, o Heer, een gebod is van Uw
Eniggeboren Zoon dat wij deelnemen aan de
gedachtenis van Uw heiligen,

تـذكار
شتــرك في
 أن نـ،أمـر إبنـ ِّـك الوحيـد
يارب هـو
ألن هـذا
ُ
ُ
ِ
ِ
.قــديسيــك

يقول الكاهن

Celebrant

Arikataxioin P¡ `nteker`vmeu`i `nny`e;ouab
@ tyrou `etauranak icjen `p`eneh
أرى كاطكسين إبتشويس إنتيك إير إفميفئي إن ني إثؤواب تيرو
إيطاف راناك إيس جين إب إينيه :
gewaardig U, o Heer, alle heiligen te
gedenken die U vanaf het begin hebben
behaagd :
يارب ،أن تــْذكـُـر جميـع القـديسيــن الــذيـن أرضوك ُمنـذُ
تفضل
ُ
البـدء ،
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Nenio] e;ouab @ nipatriar,yc ni`provytyc
ni`apoctoloc nirefhiwis @

نين يوتى إثؤواب نى بطريارشيس نى إبروفيتيس نى أبوسطولوس
: ني ريف هى اويش
onze heilige vaders, de patriarchen, de
profeten, de apostelen, de verkondigers,

 والـرسـ ِل،واألنبيــاء
اآلبــــاء
آباءنا األطهار رؤسـاء
ِ
ِ
، والمبشـريـن

Celebrant

يقول الكاهن

nieuaggelictyc nimarturoc ni`omologityc @ nem
`pneuma niben `n`;myi `etaujwk `ebol qen `vnah].
 نيم إبنفما: نى إف أنجيليستيس نى مارتيروس نى اومولوجيتيس
: نيفين إن إثمى إيطاف جوك إيفول خين إفناهتى
de evangelisten, de martelaren, de belijders
en alle zielen van de rechtvaardigen, die
volmaakt zijn geworden in het geloof,
، وكل أرواحِ الصـديقيـن، والشهداء والمعتـرفيـن،واإلنجيليين
، اإليمــــان
الـذيــن كملــوا في
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Nhou`o de ;y`e;ouab e;meh `n`wou etoi `mpar;enoc
@ `ncyou niben
إنهواو ذى ثي إثؤواب إيثميه إن اواو إت أوى إم بارثينوس إنسيو
نيفين :

En vooral de heilige, glorievolle Altijd Maagd,
وباألكثـر القـديســة المملــوءة مجــدا ،العــذراء كـ َّل حيــن،
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

];e`otokoc e` ;ouab @ ]`agi`a Mari`a @ ;y`etac`jve
V] pilogoc qen oume;myi.
تي ثيؤطوكوس إثؤواب تى أجيا ماريا  :ثي إيطاس إجفى إفنوتى بي
لوغوس خين أو ميثمي :
de zuivere Moeder Gods, de heilige Maria,
die God het Woord waarlijk gebaard heeft,
ْ
ولــدت اللـه الكلمـة
والـدة اإلل ِه القـديسـة الطاهـــرة مــريــــم  ،التي
بالحقـيقــ ِة ،

Celebrant

يقول الكاهن

Nem pi`agioc Iwannyc pi`prodromoc `mbaptictyc
ouoh `mmarturoc @
نيم بى أجيوس يؤنس بى إبروذروموس إم فابتس تيس اووة إم
. مارتيروس

En de heilige Johannes, de voorloper, de
doper en martelaar,
، والقـديــس يـوحنـا الســابـق الصابــغ والشهيـد

يقول الكاهن

Celebrant

nem
pi`agioc
`Ctevanoc
piar,ydi`akonoc
ouoh
`m`prwtomarturoc @ nem pi;e`wrimoc `neuagge-lictyc
Markoc pi`apoctoloc `e;ouab ouoh `mmarturoc.
نيم بى أجيوس إستيفانوس بى أرشى ذياكونوس أووة إم إبروطو مار تيروس  :نيم
بي ثيؤريموس إن إف أنجيليستيس ماركوس بى أبوسطولوس إثؤواب اووه إم
مارتيروس .
de heilige Stefanus, de aartsdiaken en eerste
martelaar, de Godziener en Evangelist, Markus, de
heilige apostel en martelaar,

الشهـداء ،ونـاظــــر
والقـديــس استفـانــوس رئيـس الشمـامســ ِة وأول
ِ
اإللــ ِه اإلنجيلي مــرقــس الــرســول الطاهــر والشهيــد.

Celebrant

يقول الكاهن

Nem pipatriar,yc `e;ouab Ceuyroc@ nem pencaq
Diockoroc@ nem pi`agioc `A;anacioc pi`apoctolikoc@ nem
pi`agioc Petroc ieromarturoc piar,i`ereuc.
نيم بى بطريارشيس إثؤواب سفيروس نيم بين ساخ ديسقوروس نيم بى أجيوس
أثناسيوس بى أبوسطوليكوس نيم بى أجيوس بيترس ييرومارتيروس بى أرشى
. إيرفس
de heilige patriarch Severus; onze leraar Dioscorus; de
heilige Athanasius de Apostolische; de heilige Petrus,
hiëromartelaar en hogepriester,

 والقـديس، ومعلمنـا ديــوسقـــــــوروس،والبطريـرك القديـس سـاويـرس
. والقـديس بطرس خاتم الشهداء ورئيــس الكهنـــ ِة،أثناسيـوس الـرسولي

Celebrant

يقول الكاهن

Nem pi`agioc Iwannyc pi`,rucoctomoc @ nem pi`agioc
:e`odocioc @nem pi`agioc :e`oviloc@
نيم بى أجيوس يؤنس بى إخري سوستوموس نيم بى أجيوس
:  نيم بى أجيوس ثيؤفيلوس: ثيؤدوسيوس
de heilige Johannes Chrysostomus; de heilige
Theodosius, de heilige Theophilus;
 والقـديـس، والقـديس ثيؤدوسيـــوس،والقـديــس يـوحنـا ذهبي الفم
،ثيـؤفـيلـوس

يقول الكاهن

Celebrant

nem pi`agioc Dymytrioc@ nem pi`agioc Kurilloc@ nem
@pi`agioc Bacilioc
نيم بى أجيوس ديمتريوس  :نيم بى أجيوس كيرلس  :نيم بى أجيوس
فاسيليوس :
de heilige Demetrius; de heilige Cyrillus; de
heilige Basilius,

والقـديـس ديمتـريـوس ،والقــديــس كيـــرلــس ،والقــديـس بـاسيليــوس،

يقول الكاهن

Celebrant

nem pi`agioc `Grygorioc pi;e`ologoc @ nem pi`agiocGrygorioc
pi;aumatourgoc @ nem pi`agioc `Grygorioc piarmenioc.

نيم بى أجيوس إغريغوريوس بى ثيؤلوغوس  :نيم بى أجيوس
إغريغوريوس بي ثاف ماطورغوس  :نيم بى أجيوس إغريغوريوس بى
أرمينيوس :
de heilige Gregorius de Theoloog; de heilige
Gregorius de Wonderdoener, en de Heilige
Gregorius de Armeniër.
والقديس إغريغـوريـوس النــاطــق باإللهـيــات ،والقـديس إغريغوريـوس
الصانــع العجــائــب ،والقديـس إغريغوريـوس األرمني.

يقول الكاهن

Celebrant

@Nem pisomt se myt `smyn etau;wou] qen Nike `a
nem pise tebi `nte Kwctantinoupolic@ nem pi`cnau se
`nte `Evecoc.
نيم بى شومت شى ميت إشمين ايطاف ثواوتى خين ني كيئا نيم بى شى
تيفى إنتى كوسطانتينوبوليس نيم بى إسناف شى إنتى إيفيسوس .
De driehonderdachttien die vergaderd waren in
Nicea, de honderdvijftig in Constantinopel en de
tweehonderd in Efeze.
والثالثمائــة والثمانيــة عشــــر المجـتمعـيـن بنيـقيــــة ،والمئـــــة
والخمسين بالقسطنطينية والمائتيــن بأفســس.

يقول الكاهن

Celebrant

Nem peniwt `ndikeoc pinis] abba Antwnioc @ nem
pi`;myi abba Paule @ nem pisomt e` ;ouab abba
Makari@ nem nousyri tyrou `n`ctaurovoroc.
نيم بين يوت إن ذيكيؤس بينشتى آفا أنطونيوس نيم بى إثمى آفا بافلى :
نيم بى شومت إثؤواف آفا مكارى  :نيم نو شيرى تيرو إن إسطافروفورس
En onze rechtvaardige vader, de grote abba
Antonius; de recht-vaardige abba Paulus; de drie
heilige Macarii en al hun zonen, de kruisdragers,
وآبانا الصديق العظيم أنبـا أنطـونيــوس ،والبـار أنبا بـوال ،والثـالثــــة
ب.
أنبـــا مقــارات القـديسيـن ،وجميـــع أوالدهـــم لبُــَّاس الصليـــ ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Nem peniwt abba I=w=a pihygoumenoc@ nem peniwt
abba Piswi pi`;myi pirwmi `ntelioc@ pimenrit `nte
Pencwtyr `n`aga;oc.
نيم بنيوت آفا يؤانس بى هيغومينوس نيم بينيوت آفا بيشوى بى إثمى بى
رومى إنتى ليوس بى مينريت إنتى بين سوتير ان أغاثوس .
onze vader abba Johannes de hegoemen; onze
vader abba Pishoi, de volmaakte man, de geliefde
van onze Goede Verlosser.
وأبانــا أنبـا يحنـس القمص ،وأبـانـا أنبـا بيشــــوي البــار الــر ُجـــل
الكامـــل ،حبيــب مخلصنــــا الصالــــــــح .

يقول الكاهن

Celebrant

Nem peniwt abba Paule piremtammoh@ nem
]Iezekiyl pefma;ytyc@ nem na¡ `nio
@e` ;ouab `nrwmeoc Maximoc nem Dometioc
نيم بينيوت آفا بافلى بي ريم طموه نيم ييزيكيئيل بيف ماثيتيس  :نيم
ناشويس إنيوتـــــــى اثــــؤواب إنروميئوس مكسيمـــوس نيم دوميتيوس .
Onze vader abba Paulus van Tamoeh en Ezechiël zijn
discipel; mijn meesters, de heilige Romeinse vaders
Maximus en Dometius,

وأبـانــا أنبـا بــوال الطموهي ،وحزقيال تلميــذه ،وسيـــدى األبـــويـن
القـديسـين الروميين مكسيموس ودوماديـوس،

Celebrant

يقول الكاهن

nem pi`hme 'it `mmarturoc niqelloi `nte sihyt@ nem
pijwri e` ;ouab abba Mwcy@ nem Iwannyc <amy
pi`precbuteroc.
 نيم بى: نيم بى إهمى إبسيت إم مارتيروس ني خيللوى إنتى شيهيت
.  نيم يؤنس كامى بى إبريسفيتيروس: جورى إثؤواب آفا موسى
de negen-enveertig martelaren, de ouderlingen
van Shiehiet; de sterke, heilige abba Mozes en
Johannes Kamé de priester,
 والقــوي القـديــس أنبا،والتسعة واألربعـيـن شهيـدا شيــوخ شيـهـيـت
. ويحنـس كامــا القـــس،موسي

Celebrant

يقول الكاهن

Nem peniwt abba Daniyl pihygoumenoc@ nem
peniwt abba `Icydwroc pi`precbuteroc@
نيم بينيوت آفا دانيئيل بي هيغومينوس نيم بينيوت آفا إيسيذوروس
: بي إبرسفيتيروس

onze vader abba Daniël de hegoemen; onze
vader abba Isidorus de priester;
، وأبـانـا أنبـا إيسيـذوروس القـس،وأبـانـا أنبـا دانيــال القمص

يقول الكاهن

Celebrant

nem peniwt abba Paqwm va ]koinwni`a@ nem
@:e`odwroc pefma;ytyc

نيم بينيوت آفا باخوم فاتى كونونيا  :نيم ثيؤدوروس بيف ماثيتيس:
onze vader abba Pachomius van de koinonia
en Theodorus zijn discipel,
وأبـانـا أنبـا باخــوم أب الشــــــركـــة ،وتـــادرس تلميــــذه،

يقول الكاهن

Celebrant

nem peniwt abba senou] piar,yman`drityc@ nem
abba Byca pefma;ytyc. Nem `p,oroc tyrf `nte
ny`e;ouab `ntak.
نيم بينيوت آفا شينوتى بى أرشى مانيذريتيس نيم آفا فيصا بيف ماثيتيس :
نيم إبخوروس تيرف إنتى ني إثؤواب  :إنطاك.
onze vader abba Shenoete de archimandriet en
abba Besa zijn discipel, en alle koren van Uw
heiligen,
وأبـانـا أنبا شنـودة رئيـس المتوحــديـن ،وأنبـا ويصا تلميــذه ،وكـــل
مصــاف قــديسيــك.
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Nai `ete ebolhiten nou-]ho nem noutwbh@ nai nan tyrou
]eucop@ ouoh matoujon e;be pekran `e;ouab `etaumou
`mmof `e`hryi `ejwn.
ناى إيتى إيفول هيتين نو تيهو نيم نو طوبه ناى نان تيرو إفسوب  :أووه مــــــــا
طوجون إثفى بيكران إثؤواب إيطاف موتى إمموف إإهرى إيجون .
ontferm U over ons allen door hun smekingen en
gebeden en red ons, omwille van Uw Heilige Naam, die
over ons uitgeroepen is.

هــؤالء الــذيـــن بسؤاال ِتهـم وطلبا ِتهـم إرحمنـا كلنـا معــا  ،وأنقـذنـا مـن
عـي علينـا.
إسمـــك
القـــدوس الــذي ُد ْ ّ
أجــل ِ
ِ
القارئون Alkare-oen -

Liturgie Cyrillus

القداس الكيرلسي

Ou, `oti je `anon `vnyb etem`psa
`ne`rprecbeuin `e`hryi `ejen `;metmakarioc `nte
ny`ete `mmau.

Niet dat wij, O Heer, waardig zijn om te
bemiddelen in de gelukzaligheid van hen die
U toebehoren (de Uwen) .
َ
أولئــك
إننـا يا سـيـدَنــا لسنـا أهــال أن نـتـشـفــــــ َع في طـوبـاويـة
، القديسين

Liturgie Cyrillus

القداس الكيرلسي

Alla je n
` ;wou eu`ohi `eratou nahren
pibyma `nte pekmonogenyc `nsyri.

Ntouswpi `nsebi`w `ner`precbeuin `e`hryi `ejen
tenmethyki nem tenmetjwb.
Maar dat zij die vóór de Troon van Uw Eniggeboren
Zoon staan, mogen bemiddelen (de voorspraak mogen
zijn) in onze armzaligheid en zwakheid.
 ليكونوا هم ع ِوضا عنا يتشفعُون في،نبر إب ِنك الوحيد
ِ بل هم القيام أمام ِم
. مسكنتنا وضع ِفنا

Celebrant

يقول الكاهن

Swpi `nref,w `ebol `nnen`anomi`a@ e;be
nou]ho =e=;=u@ nem e;be pekran et`cmarwout@
`etaumou] `mmof `e`hryi `ejwn.
Vergeef ons onze schulden (Wees vergevingsgezind
jegens onze schulden) omwille van hun heilige
smekingen, en omwille van Uw Gezegende Naam, die
over ons uitgeroepen is.

ُ
طلباتِهم
ِ  تا ِركا آلثامنا من أجل، كن غافرا لخطايانا
ْ
ك الذى
ِِ مكِ العظيم المبار
ة ومن أجل
ِِ المقدس
ِ إس
. عىِ علينا
ِ ُد

Diaken

يـقــول الـشماس

Nyetws maroutaou`o `nniran @ `nte
nenio] `e;ouab `mpatriar,yc `etauenkot@
Nie et oosh ma-roe ta-oeo en nie ran ente nen jotie eth-oewab em patriarshies etav enkot,
ني إتؤش مارو طا اواو إن ني ران إنتى نيين ييوتى إثيؤواب إم باطريارشييس إيطياف
: إنكوت
Laat de lezers de namen opnoemen van onze heilige vaders,
de patriarchen, die ontslapen zijn.
،القارئـون فليقـولـوا أسما َء آبائنا البطـاركـــة القديسين الــذيـن رقـــدوا
Alkare-oen fal-jakolo , esma2 ebe2ene albatareka elkidisien allezine rakado,

Diaken

يـقــول الـشماس

P¡ ma`mton `nnou'u,y tyrou @ ouoh
`ntef,a nennobi nan `ebol .
Eptshois ma emton en noe epsieshie tieroe oewoh entef ka
nen novie nan evol.
. اووه إنتيف كانين نوفى نان ايفول: إبشويس ما إمطون إن نو إبسيشي تيرو
De Heer schenke hun zielen de eeuwige rust en
vergeve onze zonden.
.ويغـفــر لنـا خطـايـانـــــا
،الـــــرب يـُـنـيـ ُح نفــوسهــم أجمعيـــن
ُ
ُ
A-rrabo jonaie7 nefosehom akhme3ien, we jaghfer lene
gatajene.

لينك

Link

لحن بي نيشتي
De hymne Pie nieshtie
لحن بي نيشتي الكبيرة
De Grote Pie nieshtie
لحن إفشيس
De hymne Ev-shes
أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de patriarchen

يـقــول الـشعب

Gelovigen

G

Ere pou`cmou `e;ouab @ swpi neman @
`amyn.

E-re poe esmoe eth-oe-wab shoopie neman .
.  آمين:  شوبى نيمان: إيرى بو إسمو إثؤواب

Laat hun heilige zegen met ons zijn, Amen.
ُ
. آميـن: تكـون معنـا
، ُبــركـت ُهـم المقـدســة
Barakat-homol
amien.

mokadassah

faltakoen

ma3na

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Doxa ci Kuri`e @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @
Zoksa sie Kyrië, Kyrië eleison Kyrië eleison,
 كيريي ليسون:  كيريي ليسون: ذو كصاسي كيريي
Aan U, o Heer, zij de glorie, Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
، إرحـــــم
، إرحـــــم
، يـارب
المجــ ُد لـك
ْ يـــارب
ْ يـــارب
ُ
ُ
ُ
El makhdo lak ya rab, yarabor7am, yarabor7am,

يـقــول الـشعب
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Kuri`e `anapaucon @ `amyn .
Kyrië evlo-khieson Kyrië ana pavson, amien.
.  أمين: ي أنا بافصون
ّ  كيري: ي إفلوجيسون
ّ كيري
Heer zegen ons, Heer schenk hun de
eeuwige rust, Amen.
.  آميـن، يارب نيح ُهـم
، يـــارب بــاركـنـــا
ُ
ُ
yarabo barikna, yarabo naje7 hom amien.

Gedenken van de doden

الترحيم

Gedenking van de
doden
الترحيم
Degenen - يارب
أولئك
ُ

Gedenken van de doden

k

G

Ouoh nai nem ouon
ny`etantaoue `enouran @
`mpentaou`wou.

الترحيم

niben P¡
nem ny`ete

 نيم: او ران
ُ او إن
ُ  ني إيطان طا: اووة ناي نيم اواون نيفين إبتشويس
. اواو
ُ او
ُ ني إيتي إم بين طا
Hen, o Heer, en iedereen wier namen wij hebben
genoemd en degenen wier namen wij niet hebben
genoemd,
يارب الذين ذكرنا أسماء ُهم والذين لم
وهؤالء وك ُل أحد
ُ
. نذكرهم

الترحيم

Gedenken van de doden

Nyet qen `vmeu`i `mpiouai piouai `mmon @ nem ny`ete
`nqyten an @ Etauenkot au`mton `mmwou qen
`vnah] `mPi,rictoc.
 نيم ني إيتي إنخيتين أن:  بي اوواي إممون: ني إيتي خين إف ميفئي إم بي اوواي
. خين إفناهتي إمبي إخريستوس:  إيطاف إنكوت أف إمطون إممواو:
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.

فينا

ليسوا

والذين

،

منا

واحد
كل
فكر
في
الذين
ِ
. الذين رقدُوا وتني ُحوا في إيمان المسيح

Gedenken van de doden

الترحيم

Arikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y tyrou @
qen kenf `nnenio] e;ouab `Abraam nem `Icaak
nem Iakwb.

 خين كنف إن: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. نين يوتى إثؤواب أبراآم نيم إيساك نيم ياكوب
Gewaardig U, o Heer, al hun zielen te laten rusten
in de boezem van onze heilige vaders Abraham
en Isaak en Jakob.
 إبـراهيـم، حضـن آبـائنـا القـديسيـن
سهـم جميعا في
تفضل
ُ يـارب نيـح نفـو
ُ
ِ
.وإسحـق ويعقـوب

Gedenken van de doden

الترحيم

Sanousou qen ouma `n`,loy @ hijen `vmwou
`nte `pemton @ qen piparadicoc `nte `pounof.
شانو شو خين اوما إن إخلو إى هيجين إفمواو إنتى اب إمطون خين بى
: بارا ذيسوس إنتى إبؤونوب

Verzorg hen in grazige weiden aan rustige
wateren in het Paradijs van de Vreugde.
، فـــردوس النعيــم
مـــاء الــراحـــــ ِة في
مـوضـع ُخضــرة على
عُل ُهــم في
ِ
ِ
ِ

Gedenken van de doden

الترحيم

Pima `etafvwt `ebol `nqytf @ `nje pi`mkah `nhyt
nem ]lupy nem pifi `ahom @ qen `vouwini `nte
ny =e=;=u `ntak.

بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف إنجى بى إمكاه إنهيت نيم تى ليبى نيم بى
.اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك
ُ فياهوم خين إف
De plaats waar verdriet, kommer en zuchten
gevlucht zijn, in het licht van Uw heiligen.
ُ
.نـــور قـديسيــك
الحـزن والكآبةُ والتنهــ ُد في
المـــوضع الــذي هــرب منـه
ِ
ِ
Het Gebed voor de Overledenen - أوشية الراقدين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Ny men P¡ `eak[i `nnou'u,y@ ma`mton nwou
@ qen piparadicoc `nte `pounof @ qen `t,wra
k
G `nte nyetonq sa `eneh @
ني مين إابتشويس إى آكتشى إن نو إبسيشى ما إمطون نواو خين بى
.  إبؤنوف خين إتخورا إنتى ني إيت أونخ شا إينيه: باراذيسوس إنتى
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,

 في،فــردوس النعيـم
 الـذيـن أخــذت نفــوس ُهـــم نيح ُهـم في،يارب
أولئك
ِ
ُ
،األحيـاء إلى األبـــ ِد
كـور ِة
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Qen Ieroucalym `nte `tve @ qen pima `ete
@ `mmau
أنون ذى هون خاني إت اووي إنريم إنجويلى إم باى ما آريه إيرون
 :خين بيك ناهتى آري إهموت نان إنتيك هيرينى شا إيفول .

in het hemelse Jeruzalem, in die plaats,
الموضـع ،
فـــي أورشــلـيــــم السمـائيـ ِة  ،في ذلك
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

@ Anon de hwn qa nyetoi `nrem`njwili `mpaima
`areh `eron qen peknah] @ `ari`hmot nan
`ntekhiryny sa `ebol.

أنون ذى هون خاني إت اووي إنريم إنجويلى إم باى ما آريه إيرون  :خين
بيك ناهتى آري إهموت نان إنتيك هيرينى شا إيفول .
En ook wij, vreemdelingen in deze wereld,
bewaar ons in Uw geloof, schenk ons Uw vrede
tot het einde toe.
ونحـــــ ُن أيضـا الغــربــاء في هــذا المكـان ،إحفظنـا في إيمانِـك ،وأن ِعــم
بسالمـك إلى التمـام.
لنــا
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Wcper yn ke ecte ectin @ `apo geneac ic
genean @
Oos-per ien ke este estien a-poe khene-as is
khene-an,
: أبو جيني أس إيس جى نى أن: اوس بيرين كى إستى إستين
Zoals het was, zo zal het zijn, van generatie tot
generatie,
ُ
، من جيـل إلى جيـل،يكـون
كمــا كــان وهكــذا
Kama kaan, wa hakaza jakoen, men khielin iela khiel,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke pantac touc `e`wnac twn `e`wnwn :
`amyn.
ke pandas toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.
.  أمين: كى بانداس طوس إي اوناس طون إي اونون

En tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.
.  آميــن، الدهــور
دهـــر
وإلى
ِ
ِ
Wa iela dahr el dehoer amien.

Celebrant

k

G

يقول الكاهن
{imwit qajwn `eqoun `etekmetouro @ Hina nem qen vai
kata `vry] on qen hwb niben @ `ntef[iwou ouoh
`ntef[icmou ouoh `ntef[ici @ `nje peknis] `nran `e;ouab @

 هينا نيم خين فاى كاطا إفريتى أون: تشي مويت خاجون إيخون إيتيك ميت أورو
خين هوب نيفين إنتيف تشى اواو أووه إنتيف تشى إسمو أووه إنتيف تشيسي إنجى
. بيك نشتى إنران اثؤواب
Leid ons door de weg tot in Uw Koninkrijk, zodat
daarvoor, gelijk in alles, Uw Grote en Heilige Naam,
verheerlijkt, gezegend en verheven,
 يت َّمجــد ويتبــارك ويــرت ِفــع، لكي وبهذا كما أيضا في ك ِ ّل شئ،وإهدنا الي ملكوتك
، القـدوس
إس ِ ّمـــــك العظيـــ ُم
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Qen
hwb
niben
ettaiyout
ouoh
et`cmarwout@
nem
Iycouc
Pi,rictoc
pekmenrit `nsyri@ nem pi`P=n=a e` ;ouab.
 أووه ات إسمارواوت نيم إيسوس بى: خين هوب نيفين إتطايوت
. بيك مينريت إنشيرى نيم إبنفما اثؤواب: إخريستوس
wordt in alles wat waardevol en gezegend is met
Jezus Christus, Uw geliefde Zoon en de Heilige
Geest.
 مع يســوع المسيح إبـ ِنــك الحبيب،في ك ِ ّل شـئ كــريـــم ومبــارك
. القـــدس
ِ
ِوالــروح

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
k

G

Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Palin
on
marensep`hmot
`ntotf
]`mV
pipantokratwr@ `Viwt `mP¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr Iycouc Pi,rictoc.

Celebrant

بالين أون مارين شيبئهموت إنططف إم إفنوتى بى بانطوكراطور إفيوت ام بين
تشويس أووه بيننوتى أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس .
Nogmaals, laat ons dankzeggen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus,

وأيضا فلنشكـر اللـه ضابــط الك ِ ّل  ،أبـا ربنـــا وإلهنـــا ومخلـِّ ِصنـا يســــوع
المسيــح .

يقول الكاهن

Celebrant

@ Je af`;rener`pem`psa on ]nou `e`ohi `eraten
qen paima e` ;ouab vai @ ouoh `efai `nnenjij
`e`pswi @ ouoh `esemsi `mpefran e` ;ouab.
جى آف إثرين إير إب إمبشا أون تينو إى أوهى إيراتين  :خين باي ما إثؤواب فاى
 :أووه إيفاى إن نين جيج إإبشوى  :أووه إى شيمشى إم بيفران إثؤواب .

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.
المــوضــع المقـ َّد ِس ،ونــرفـع
ألنـه جعـلنــا أهــال اآلن أن ن ِقــف في هــذا
ِ
أيــدينــا إلى فـــوق ونخدم إسمه القـدوس ،

يقول الكاهن

Celebrant

`N;of on maren]ho `erof @ hopwc `ntefaiten
@ `nem`psa `n]met`svyr nem ]met`alum'ic
`nte nefmuctyrion `nnou] ouoh `na;mou.
إنثوف أون مارين تيهو إيروف  :هوبوس إنتيف آيتين إن إمبشا إنتى ميت إشفير
نيم تى ميت آناليم إبسيس  :إنتى نيف ميستيريون إن نوتى أووه أن آثمو.
En laat ons Hem ook vragen dat Hij ons waardig maakt
voor de communie en de deelname aan Zijn goddelijke
en onsterfelijke Mysteries.
ســــراره اإللهيــ ِة
هــو أيضا فلنسألـه أن يجعـلـنـــا ُمستحقيــن لشــركـ ِة وصعــو ِد أ
ِ
غيــــر المائتــ ِة.
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Picwma `e;ouab.
Pi coma eth-oe-wab.
.بى سوما اثؤواب
Het Heilig Lichaam.

.الجسـ ُد المقــَّدس
Al-khasad almokadas.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tenouwst `mpekcwma e` ;ouab.
Ten oe-oosht em pek sooma eth-oe-wab.
. تين اواوشت إم بيك سوما إثؤواب
Wij buigen voor Uw Heilig Lichaam.
.نسجــ ُد لجسـِّدك المقـدس
Nas khod le khasadika el-mokaddas.

يقول الكاهن

Celebrant

Nem pi`cnof ettaiyout.
Nem pef esnof et tajoet.

. نيم بى إسنوف اتطايوت
En het Kostbaar Bloed.

.والـد ُم الكــريـم
Wa al-dammikal kariem.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nem pek`cnof ettaiyout.
Nem pek esnof et tajoet.
. نيم بيك إسنوف إتطايوت
En Uw Kostbaar Bloed.

. ولـد َِّمـك الكـريــم
Wa le dammikal kariem.

يقول الكاهن

Celebrant

` te
N
Pef`,rictoc
@
pipantokratwr P¡ Pennou].

`nje

Ente pef-gristos inzje pi pandokrator pshoic
pennoetie.
.إنتى بيف إخرستوس إنجى بى باندوكراطور إبتشويس بين نوتى
Van Zijn Gezalfde, de Almachtige Heer, onze God.

.الـــرب إلهـِنـا
الضابــط الك ِ ّل
الـلذان لمسيحــ ِه
ِ
ِّ
Allazan limasie7ihi al-dabet elkol al-rabo ilahona,

Diaken

يـقــول الـشماس

Amyn amyn `Proceuxac;e.
Amien, amien, pros ev eksas-te.
.أمين أمين إبروس إيف إكصاستي
Amen, amen, Laat ons bidden.
.آميـــن آميـــن صلوا
Amien, amien, Salloe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب
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Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.
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مـر
مـرب إلهنممـا الخالممـ ُ
أيهمما السيممـ ُد الم ُ
مـر المممـرئي ،غيم ُ
ق ،غيم ُ
المفحـمـوص  ،الـمـذي
غيمـر
غيـر المستحيــ ِل،
ال ُمحـّـوى،
ِ
ُ
ُ
أرسـممممـل نــممممـوره الحقـيممممـقي ،إبنممممـه الـوحيــممممـ ِد يسـممممـوع
المسيــح ،الكلمــة الــذاتي ،
O Meester, Heer, onze God, de Schepper,
Onzienlijk, Onbevattelijk, Onveranderlijk en
Onbegrensd, die Zijn Ware Licht heeft
gezonden, Zijn Eniggeboren Zoon Jezus
Christus, het Eeuwige Woord.
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ُ الكـائـم
 أتممى وحممـ َّل فممي،مـن فممي حضم ِنه األبـممـوي كم َّل حيـممـن
 ولـدتـْممممـه وهممممـى،الــدنممممـس
غيممممـر
الحشممممـاء البتـممممـولي
ِ
ِ
ِ
.  وبتــوليتـُهــا مختــومــة،عـــذرا ُء
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.

Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest)

قِسمة عيد الميالد

،ت تـُرتمممـِ ُل لمممه
ِ  وأجنمممـا ُد السممممـوا،ُإذ المالئكمممـةُ تسبحمممـه
رب
ُ ، قممممـدوس، قممممـدوس، قممممـدوس: صارخيممممـن قائليممممـن
.ألقـدس
مملوءتان من مجـ ِدك ا
واألرض
 السما ُء،الجنو ِد
ُ
ِ
ِ

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.”

قِسمة عيد الميالد

)Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest

ُ
نحـن الضعفـمـاء ،إجعلنـمـا مستحقيـمـن معهـمـم
هكـذا أيضا
ممـر  ،لكمممي بقلمممـب
يممما سيــدنـمممـا الصالمممـح محمممـب البشـــــم ِ
ث
القممـدس ،الثالـممـو ِ
ِ
طاهـممـر ،نسبحممـك معممه مممـع الممـروحِ
المقـدس المساوي،
ِ
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 Drieeenheid,

Gebed Van De Breking (Het Kerstfeest)

قِسمة عيد الميالد

اآلب القـدوس
 إليـك أيهــا،ونـرفــع أعـينـنــا إلى فـوق
ُ
 يا أبانا الذى فى:  ونقــول،ت
ِ الـذي في السمــوا
... السموات
en onze ogen naar U opheffen, onze Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en zeggen:
Onze vader die in de hemelen zijt...

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا

Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يـقــول الـشماس

Diaken

Tac kevalac
`klinate.

`umwn

tw

Kuri`w

Tas kefalas iemoon too Kyrio klienate.
.طاس كيفاالس إيمون طو كيريو إكيلناتى

Buig uw hoofd voor de Heer.
.سكـــم للـــــــرب
َ إحنـــوا رؤو

E7noe ro-oesakom lel Rab.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Enwpion cou Kuri`e.

Enoopion soe Kyrië.
.إنوبيون صو كيريى
Voor U, o Heer.

. أمــامـك يـــارب
Amamak ja Rab.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.
. فوفو أمين
إبروس خومين ثيؤ ميطا
ُ

Laat ons aandachtig zijn in de vreze Gods.
.إنصتـــوا بخــــوف اللـه أمين
Ensettoe begauwf illeh.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

Ari`vmeu`i P¡ `nnenjin;wou] @ `cmou
`erwou.
أرى إفميفئي إبتشويس إن نين جين ثواوتى إسمو إيرواو .
Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten en
zegen ze.
يــارب اجتماعـاتِنـا باركهـا.
أذكـــــر
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

Cw;ic `amyn @ ke tw pneumati cou@
meta vobou :eou `proc,wmen .
Soo-thies amien, Ke too pnevmatie soe, Meta fovoe The-oe
pros-goomen.
.  إيروس خومين:  ميطا فوفو ثيؤ: سوتيس آمين كيطو إبنفماتى سو
U bent verlost, Amen, En met uw geest, Laat ons aandachtig zijn in
de vreze Gods.

َ  ومـع روح،صت حقـــا
.نـنصت بخـــــوف اللـه
،ــك
ُ
ْ َُخل

Galosta 7akkan, Wa ma3 ro7ieka, Nansettoe begauwf illeh.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.

. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،آميــن
Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Ta `agi`a tic `agiic @ Eulogytoc Kurioc Iycouc
`<rictoc `Uioc :eou `agiacmoc `Pneuma `agion @
`amyn.

 إفلوجيطوس كيريوس إيسوس إخرستوس: طا آجياتيس آجيس
. آمين: إيوس ثيؤ أجياسموس إبنفما آجيون
Het Heilige voor de heiligen. Gezegend is de Heer
Jezus Christus, de Zoon Gods; de heiliging is
door de Heilige Geest. Amen.

ُ
،الـرب يسـوع المسيـح إبــن اللـه
مبارك
، القـدسات للقـديسيـن
ُ
. آميــــن: وقــــدوس الــــروح القـــدس

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ic `o panagioc Patyr @ Ic `o panagioc
Uioc @ en to panagion `Pneuma @ `amyn.
Ies o pan akhios Patier, ies o pan akhios Eejos, en to pan akhion
Epnevma, amien.

. أمين:  إنطو بان أجيون إبنفما:  إيسو بان أجيوس إيوس: إيسو بان أجيوس باتير
Eén is de Heilige Vader, één is de Heilige Zoon, één is de Heilige
Geest. Amen.

ح
ُ  واحـد هــو الــرو،  واحــد هــو اإلبـن القـدوس، واحــد هـــو اآلب القـدوس
. آميــــن، القـدس
Wa7edon howal aab el koddoes, wa7edon howal ebn el koddoes,
wa7edon howal ro7 el koddos, amien.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

يقول الكاهن

Cwma `agion ke `ema timion `aly;inon Iycou
`<rictou tou `Uiou tou :eou `ymwn @ `amyn.
صوما أجيون كى إيما تيميون آليثينون إيسو إخريستو طو إيو طو ثيؤ
. آمين: إيمون
Het Heilig Lichaam en het Kostbare Ware Bloed
van Jezus Christus, de Zoon van onze God :
Amen .

: إلهنـــا
ِ جسـ ُد مقـدس ود ُم كــــريــم حقيقــي ليســوع المسيح إ
ِ بـن
.آميــن

يـقــول الـشعب

Gelovigen

1

Amyn.

Amien
. أمين
Amen.

. حقا
7akan .

Celebrant

يقول الكاهن

Agion timion cwma ke `ema `aly;inon @ Iycou
`<rictou tou `Uiou tou :eou `ymwn @ `amyn .
أجيون تيميون سوما كى إيما آليثينون إيسو إخريستو طو إيو طو ثيؤ
. آمين: إيمون
Het Heilig, Kostbaar Lichaam en het Ware Bloed
van Jezus Christus, de Zoon van onze God :
Amen .

 ليسـوع المسيحِ إبـن، جســـد ودم حقيقـي،مقـــدس وكـــريــم
. آميــن.إلهنــا
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

2

Amyn.

Amien
. أمين
Amen.

. حقا
7akan .

Celebrant

يقول الكاهن

Picwma nem pi`cnof `nte Emmanouyl
Pennou] vai pe qen oume;myi @ `amyn.

بى صوما نيم بى إسنوف إنتى إممانوئيل بين نوتى فاى بى
. آمين: خين أو ميثمي
Het Lichaam en Bloed van Emmanuël
onze God, dit is waarlijk zo : Amen .
. آميـــن:  هـــذا هـــو بالحقيقــ ِة،جسـ ُد ود ُم عمانوئيـل إلهنـا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

3

Amyn ]nah].

Amien tie nahtie.
. أمين تى ناهتــى

Amen, dat geloof ik.
7akan o-2men .

.حقا أُؤمن

يقول الكاهن

Celebrant

@ ]Amyn `amyn `amyn @ ]nah] ]nah] ]nah
ouoh ]er`omologin sa pinifi `nqa`e .

أمين أمين أمين تي ناهتى تي ناهتى تي ناهتى أووه تي إير
أومولوجين شابى نيفى إنخائي .
Amen, amen, amen.Ik geloof, ik geloof, ik
geloof en belijd tot de laatste ademtocht,
ُ
ُ
وأعتـرف إلى
أؤمـن ،أؤمـن،
أؤمـن،
آميـن ،آميـن ،آميـن،
ُ
األخيـــر.
النفــــس
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Je ;ai te ]carx `nreftanqo @ `eta pek]monogenyc `nsyri @ Pen¡ ouoh Pennou
@ ouoh Pen=c=w=r Iycouc Pi,rictoc
جى ثاى تى تي صاركس إنريف طانخو  :إيطا بيك مونوجينيس إنشيرى :
بين تشويس أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس.
dat dit het levengevende Lichaam is dat Uw
Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en Verlosser
Jezus Christus,

أن هـذا هـو الجسـ ُد المحيي الـذي إبنِـك الــوحيـد ،ربـِنـــا ،وإلهـِنــا،
ومخلصـنـا يسـوع المسيحِ،
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

@[itc `ebolqen ten[oic `nnyb tyren
];e`otokoc =e=;=u ]`agi`a Mari`a.
تشيتس إيفول خين تين تشويس إننيب تيرين تى ثيؤطوكوس إثؤواب تى
آجيا ماريا.
heeft aangenomen uit ons aller Vrouw en
Koningin, de zuivere Moeder Gods, de heilige
Maria.
أخـذه مـن سيدتـِنــا وملكتـِنا كلـِنـا ،والد ِة اإللــ ِه القـديسـ ِة الطاهـــر ِة
مريــم.

يقول الكاهن

qen
nem

@]tefme;nou
oumetat;wq

Celebrant

nem
nem

Afaic `nouai
oumetatmoujt
oumetatsib].

اوواي نيم تيف ميث نوتى  :خين أوميت أت موجت نيم
آف أيس إن ّ
أوميت أت ثوخ نيم أوميت أت شيفتى .
Hij heeft het één gemaakt met Zijn Goddelijkheid,
zonder vermenging, zonder verwarring en zonder
verandering.

إختـــالط  ،وال
بغيـــــر
وجعـلــهُ واحـــدا مــع الهـــوتـِــه،
ِ
ِ
إمتـــــــــــزاجِ ،وال تغـييـــــــــر.

يقول الكاهن

Celebrant

Eafer`omolgin `n]`omologi`a e;nanec
@ nahren Pontioc Pilatoc.
إى أف إير أومولوجين إنتى أومولوجيا إثنانيس ناهرين بونتيوس
بيالطوس :

Hij heeft de goede belijdenis betuigd voor
Pontius Pilatus,
وإعتـرف اإلعتراف الحســن أمـــــــــام بيالطــس البُـنطي،

Celebrant

يقول الكاهن

Aftyic `e`hryi `ejwn@ hijen pise e` ;ouab `nte
pi`ctauroc@ qen pefouws `mmin `mmof `e`hryi
`ejwn tyren.

: أفتيس إإهرى إيجون هيجين بى شى إثؤواب إنتى بى إسطافروس
. خين بيف اواوش إممين إمموف إإهرى إيجون تيرين

Hij heeft het voor ons overgeleverd op het hout
van het Heilig Kruis door Zijn vrije wil, en voor
ons allen.

، بإرادتـ ِه وحـده،ب المقــدســ ِة
ِ وأسلمــهُ عنــا على خشبـــ ِة الصليـــ
. عنــا كلـِّنــا

Celebrant

يقول الكاهن

Aly;wc ]nah] je `mpe tefme;nou] vwrj
`etefmetrwmi@ `noucoucou `nouwt oude ouriki
`mbal.

أليثوس تي ناهتى جى إمبى تيف ميث نوتى فورج إيتيف ميت
. رومى إن أوسوسو إن اواوت أوذى أوريكى إمفال
Ik geloof waarlijk dat Zijn Goddelijkheid nooit
gescheiden is geweest van Zijn menselijkheid,
geen ogenblik, zelfs geen oogwenk lang.

 لحظــــة، أن الهــوتـه لـم يُـفـارق ناســــوتـه،بـالحقيقــ ِة أؤمـن
.  وال طـرفـة عيـــن،واحــدة

Celebrant

يقول الكاهن

Eu] `mmoc `ejwn `noucw]@ nem ou,w `ebol
`nte ninobi@ nem ouwnq `n`eneh `nnye;na[i
`ebol `nqytc.
 نيم: إفتى إمموس إيجون إن أو سوتى نيم أوكو إيفول إنتى نى نوفى
: اواونخ إن إينيه إن ني إثناتشى إيفول إنخيتس
Het is ons gegeven tot verlossing, tot vergeving
van zonden en ten eeuwigen leven voor hen die
er deel aan hebben,

 وحيــاة أبــديــة لمن، وغفـــرانـا للخطايـــا،يـُعـطى عنــــا خـالصا
،يتنــاو ُل منــه

يقول الكاهن

Celebrant

}nah] ]nah] ]nah] je ;ai te qen
oume;myi@ `amyn.

تي ناهتى تي ناهتى تي ناهتى جى ثاى تى خين أو ميثمى  :أمين.
Ik geloof, ik geloof, ik geloof dat dit waarlijk
zo is. Amen.
ُ
ُ
ُ
أؤمـن أن هــذا هــو بـالحقـيـقــ ِة  :آميـن .
أؤمـن،
أؤمـن،

Diaken

يـقــول الـشماس

Amyn amyn amyn @ ]nah] ]nah]
]nah] @ je ;ai te qen oume;myi @ `amyn.
Amien amien amien, tie nahtie tie nahtie tie nahtie, zje thai te
gen oe methmie amien.
. أمين:  جي ثاي تى خين أو ميثمي: أمين أمين أمين تي ناهتى تي ناهتى تي ناهتى
Amen, amen, amen. Ik geloof, ik geloof, ik geloof dat dit
waarlijk zo is. Amen.
ُ
ُ
ُ
. آميـن:  أن هـذا هـو بـالحقـيـقـة،أؤمـن
أؤمـن
أؤمـن
،آميـن آميـن آميـن
Amien amien amien, o-men o-men o-men, enne heze howe
bel- 7akiekatie amien.

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `e`hryi `ejwn nem `ejen `,ricti`anoc
niben @
Toobh e-ehrie e-khoon nem ezjen egristianos
nieven,
: طوبه إإهرى إيجون نيم إيجين إخريستيانوس نيفين
Bid voor ons en voor alle christenen,
، إطلبـوا عنا وعن ك ِ ّل المسيحييـن
Otloboe 3enne we 3en kol el-messi7ejien,

Diaken

يـقــول الـشماس

Etaujoc nan e;bytou : je `aripenmeu`i
qen `pyi `mP¡ .
etav khos nan ethvie-toe zje a-rie pen mevie gen ep ie em
Eptshois.
.  جى آري بين ميفئي خين إبئي إم إبتشويس: إيطاف جوس نان إثفيطو
die tot ons hebben gezegd: “Gedenk ons in het huis
van de Heer.”
.ب
ِ  إذكـرونـا في بيـ،الــذيـن قالـوا لنا من أجلـ ِّهـم
ِ ت الـر
el-leziene kaloe lene men akhliehim ozko-roena fie beit elRab.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Y `iryny ke `agapi : Iycou `<rictou me;
`umwn @ 'alate jw `allyloui`a.
Ie irinie ke aghapie Iesoe Egristoe meth iemoon psala-te,
khoo allieloeja.
.  جو الليلويا:  إيسو إخريستو ميث إيمون إبصاالتى: إي إيريني كى آغابي
De vrede en de liefde van Jezus Christus zij met u.
Zing de lofzang “halleluja”.
. هلليلـويــــا:  رتـلـــــوا بنشيـد،ســـال ُم ومحبـةُ يســوع المسيــحِ معكـــم
Salam wa ma7abbat Jassoe3 el-Massie7 ma3kom, ratteloe
benashied, hellieloja.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e
`upertyc
metaly'ewc a, rantwn @

`axiac

Pros ev-eksas-te ieper ties aksias meta liepse-os
akrandon,
: إبروس إفكصاستى إيبرتيس أكسياس ميطا ِلبسيؤس أكرانطون
Bid voor de waardige deelname aan deze zuivere,
، صلــوا من أجـ ِل التناو ِل بإستحقـاق
Salloe min akhl eltenewel be este7kaken,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke `epouraniwn @ twn `agiwn muctyriwn
@ Kuri`e `ely`con.
ke e-poeranion ton akhion miestierion, Kyrië eleison.
.  كيريى ليسون: كى إيبورانيون طون أجيون ميستيريون

hemelse, heilige Mysteries. Heer ontferm U.
.إرحــم
: األسـرار المقـدس ِة الطـاهـر ِة السمـائيـ ِة
مـن هذه
ْ يـارب
ُ
ِ
min hezie-hie el-asrar el mokkadese al taherra el-semeejah, Jarabor7am.
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Psalm 150

Yalmoc =r=n=

150 المزمور

* Doxa ci Kurie Doxa ci @ Allylouia @
Allylouia @ Allylouia @ Allylouia .

* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja :
Allieloeja : Allieloeja : Allieloeja .
. الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie :
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا: يارب المج ُد لك
* المج ُد لك
ُ

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `eV] qen ny=e=;=u tyrou `ntaf.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe intaf.
.  تيـرو إنطاف: * إسمو إفنوتي خين ني إثـؤواب
* Looft God in al Zijn heiligen.
. قديسيه:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie khamie3 kiddiesieh.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
tefjom.

qen

pitajro

`nte

* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom.
.  إنتى تيف جوم: * إسمو إيروف خين بي طاجرو
* Looft Hem in Zijn machtig firmament.
.  قوتــه:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie khalad kowatiehie.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie.
.  تيف ميت جوري: * إسمو إيروف إإهـري هيجين
* Looft Hem om Zijn machtige daden.
.  مقدرتـــه:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe 3ala makderatiehie.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
tefmetnis].

kata

`p`asai

`nte

* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met nishtie.
.  إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid.
.  عظمته:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc.
* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos.
.  إنصالبين غـوس: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal.
.  البـــوق:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe besauwt el boek.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen ou'altyrion nem
ouku;ara.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oe-kiethara.
.  نيم أو كيثارا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون
* Looft Hem met harp en citer.
.  وقيثــارة:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen hankemkem nem
han,oroc.
* Esmoe erof gen han kem-kem nem han goros.
.  نيم هان خوروس: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم
* Looft Hem met tamboerijn en koorzang.
.  وصفــوف:  بدفــوف: * سبحـوه
* Sabe-7oe be difoefin wa sifoef.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
ouorganon.

qen

hankap

nem

* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon.
.  نيم أوأوغانـون:  خين هان كاب: * إسمو إيروف
* Looft Hem met snarenspel en fluit.
.  وأرغــن:  بأوتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof
`enece tou`cmy.

qen

hankumbalon

* Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe
esmie.
.  إني سيطـو إسمي: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون
* Looft Hem met klinkende cimbalen.
.  حسنــة الصوت:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon `nte
ou`e`slylou`i .
* Esmoe erof gen han kiem valon ente oe e-eshlieloe-wie.
. * إسمو إيروف خين هان كيم فالون إنتى أو إشليلـووي
* Looft Hem met schallende cimbalen.
.  التهليـــل:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou tyrou `e`vran
`mP=o=c pennou] a=l .
* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em Eptshois
Pennoetie allieloeja.
.  إم إبتشويس بين نوتي الليلويا: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de Heer onze God.
Halleluja.

.  إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة
* Kollo nasma, falto sabbi7 esm el Rabie ielahne ellioeje.
Looft God - Sabe-7oelah - سبحوا اللـه

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
`Pneumati.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie.
.  إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو كي آجيـو
* Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: * المجـد لآلب
* almakhd lel-aab we al-ebn we al-ro7 elkodos.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

Psalm 150

150 المزمور

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn `amyn a=l.
* Ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo-nas ton e-oo-noon
amien allieloeja.
. إي أونـون آمين الليلويا: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen Amen.
Halleluja.
.  آمين هلليلويا:  وإلى دهـــر الدهـور:  أوان: * اآلن وكل
*Al-aan we kol awaan we iele dahr el-dehoer amien ellioeje.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* =a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn .
* Allieloeja allieloeja zoksa sie o The-os iemoon.
.  إأوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Glorie zij aan U, onze God. Halleluja.
. المجـد إللهنـا: * هلليلويا
* ellioeje al-makhd le2ilehone.

Refrein

المرد

* I_3
_= c P=xc P23ri `mF5 : f3etav mac4
qen B30leem .
* Iesoes Piegristos Epshierie em Efnoetie, fie etav masf
gen Biethle-em.
 في إيطاف ماسف خين فيث: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.ليئيم
* Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.
.  ُول َد فى بيت لحم: * يسوع المسيح إبن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : woelide fie beiti le7m.

150 المزمور

Psalm 150

* =a=l =a=l @ pi`wou va pennou] pe =a=l.
* Allieloeja allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie pe
allieloeja.
.  الليلويا:  بين نوتي بى:  بي اواو فـا: * الليلويا الليلويا
* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze God. Halleluja.

.  هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

* Iycouc pi,rictoc `psyri
cwtem `eron ouoh nai nan.

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie so-teem e-ron
oewoh nai nan.
.* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons en
ontferm U over ons.
.  إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
Index - الفهرس
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Lofzang Voor Het Kerstfeest مديح لعيد الميالد المجيد

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

* Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @ nem
pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol@
tenouwst `mmoc ten]`wou nac.
* Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.
 تى إترياس: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
* جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إيت جيك إيفول
* Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.
.  نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: * مبارك اآلب واإلبن

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وأرتل للمسيح على الدوام: * أنا أفتح فاي بمجد هللا
 في إيطاف ماسف خين فيث: ألنه أكمل وعده وأوفاه
. ليئيم

* Ik open mijn mond en verheerlijk God
en loof te allen tijde Christus de Heer
Want Hij heeft Zijn belofte vervuld
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

:  وبشر رعاة األغنام: * ترأى المالك بصوت التهليل
 في إيطاف ماسف خين: إثفي إبجين ميسى إن إممانوئيل
. فيث ليئيم

* De engel verscheen aan de herders in het veld
En gaf hun de boodschap van vreugde
Over de geboorte van Emmanuel (Lukas 2:9-12)
Fie-etaf masf gen Biethle-em

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 المجد هلل في العال وعلى: * جميع اللغات تصرخ بصياح
 في إيطاف:  وفي الناس بهجة وأفراح: األرض السالم
. ماسف خين فيث ليئيم

* Alle tongen roepen uit
“Ere zij God in den hoge en vrede op aard
En in de mensen een welbehagen” (Lukas 2:14)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  من المشرق بإهتمام: * حينئذ أتوا إليه المجوس
 في إيطاف ماسف خين فيث: وسجدوا إلسمه القدوس
. ليئيم

* De Wijzen uit het Oosten kwamen tot Hem
Met grote toewijding en zorg
En zij aanbaden Zijn Heilige Naam (Mattheus 2:1-2)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 مرا:  وقدموا قرابين بالتمام: * خروا له بعظم إيمان
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: وذهبا ولبان

* Zij knielden voor Hem met een groot geloof
En boden Hem geschenken aan
Goud en wierook en mirre (Mattheus 2:11)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 حجرا:  حين رأى وحية بإستفاهم: * دانيال أخبرنا ببيان
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: قُطع بغير يد إنسان

* Daniel de profeet zag in een visioen
een steen die afgehouwen werd
zonder menselijk toedoen (Daniël 2:34)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  وتشرفتي بأسرار عظام: * دُعيت يا بيت لحم أفراثا
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: سيدنا منك أتى

* U werd genoemd ‘Efratha’, o Bethlehem
U bent getooid met grote mysteries
Uit u kwam onze Meester voort (Micha 5:1)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 على مولد:  ونطق بخفيات عظام: * رتل فيك ميخاؤوس
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: باشويس إيسوس

* Micha heeft gezongen over u
En onthulde een verborgen geheimenis
Over de geboorte van mijn Heer Jezus (Micha 5:1-2)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 وكوكب أشرق من أبرآم: * زهرة نبعت من بيت داود
 في إيطاف ماسف خين فيث: وقد تم الوعد الموعود:
. ليئيم
* Uit het huis van David, bloeide een bloem
En een ster van Abraham verscheen
De beloftes zijn daarmee vervuld
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  قد نالوا كرامات عظام: * سالومى ويوسف النجار
 في إيطاف ماسف خين فيث: ومجد الرب عليهما أنار
. ليئيم

* De glorie van God verscheen
Aan Salome en Jozef de timmerman
Zij ontvingen grote zegen en eer
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  عذراء في عقب األيام: * أشعياء نطق بسرور وأفراح
 في إيطاف ماسف خين فيث: تلد راعى شعبه بصالح
. ليئيم

* Jesaja sprak met vreugde en blijheid
Een maagd zal in de volheid van de tijd
De Herder voor Zijn volk baren (Jesaja 7:14)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  مالك المشورة العظمي: * صبيا ُول َد أو إبنا أُع َطينَاه
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: رئاستهُ على منكباه

* Een kind is ons geboren, wij kregen een Zoon
Men noemt Zijn Naam Wonderlijk en Sterke God
Op Zijn schouders rust Zijn heerschappij (Jesaja 9:5)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 شمس:  ونطق بمجدك يا مريم: * صوفونيو عنك خبر
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: البر منك ظهر

* Sofonios* heeft over u getuigd
En sprak van uw glorie, o Maria
Uit u verscheen de Zon der Gerechtigheid
Fie-etaf masf gen Biethle-em
* de wijze (Salomo)

Lofzang voor het Kerstfeest

مديح لعيد الميالد المجيد

 وصار يرشدهم بإلهام: * ضوء الكوكب أشرق للمجوس
 في إيطاف ماسف خين:  إلى حيث كان الرب إيسوس:
. فيث ليئيم

* Aan de Wijzen scheen het licht van de ster
En leidde hen op hun weg
Tot de plek waar de Here Jezus lag
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  يُسبحون ببهجة ونظام: * طغمات العرش العلويين
 في إيطاف ماسف خين فيث: بصوت الفرح مبتهجين
. ليئيم

* De verheven hemelse rangen
Loven u met orde en vreugde
Met stemmen van blijdschap zingen zij
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  وجاد علينا باألنعام: * ظهر سيدنا وأوفي الوعد
 في إيطاف ماسف خين فيث: تواضع وأخذ شكل العبد
. ليئيم

* De Heer verscheen en gaf ons genade
Hij vervulde Zijn belofte aan ons
Hij nam nederig de vorm van een dienstknecht aan
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 وصار:  نورنا من بعد ظالم: * عمانوئيل نور من نور
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: معنا إله منظور

* Emmanuel is het Licht uit Licht
Die ons heeft verlicht na de duisternis
God heeft zich aan ons geopenbaard
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  ألجل خالص عبده آدم: * غير المرئي ظهر اآلن
 في إيطاف ماسف خين فيث: وعتقنا من أسر الشيطان
. ليئيم

* De Onzichtbare werd nu zichtbaar
Voor de redding van Adam, Zijn dienaar
Hij heeft ons van Satans slavernij bevrijd
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  وسجدت له رعاة األغنام: * في المذود كان ملفوف
 في إيطاف ماسف خين فيث: وسبحته كل الصفوف
. ليئيم
* In doeken gewikkeld lag Hij in de kribbe
En de herders aanbaden Hem
de hemelse machten loofden Hem
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 وتُقدم له:  تسجد له سائر االنام: * قال المرتل في المزمور
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: هدايا ونذور

* David heeft gezegd in de Psalmen
Alle naties aanbidden Hem
En bieden Hem geschenken aan (Psalm 72:10-11)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  اليوم في عيدك األعظم: * كل األنفس مجتمعين
 في إيطاف ماسف خين فيث: بأصوات الفرح مبتهجين
. ليئيم

* Alle zielen zijn nu bijeen
Vandaag de dag op Uw groot feest
Zij loven met stemmen vol blijdschap
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 ومجدا:  نورا أشرق لألمم: * لوقا الرسول أخبر بما قيل
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: لشعبك إسرائيل

* De Evangelist Lukas heeft bericht
‘Aan de heidenvolken scheen het Licht
Heerlijkheid voor Uw volk Israël’ (Lukas 2:32)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  بعجائب وأسرار عظام: * ميالد إيسوس هكذا كان
 في إيطاف ماسف خين فيث: والكلمة قد صار إنسان
. ليئيم

* De geboorte van Jezus onze Heer
Was vol mysterie en wonderbaar
Het Eeuwige Woord nam het vlees aan
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 أنون خين:  ونُسبح بمجد أعظم: * نؤمن بإسمه القدوس
.  في إيطاف ماسف خين فيث ليئيم: ني إخرستيانوس

* Wij geloven in Zijn Heilige Naam
En prijzen Hem met glorie en eer
Wij allen tezamen, het Christelijk volk
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  أراد أن يقتل رب األنام: * هيرودس ذلك الملعون
 في إيطاف ماسف خين فيث: إبؤور إن إيبورانيون
. ليئيم
* De vervloekte koning Herodes

Wilde doden de Here des Hemels
De Koning der hemelse machten
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

:  وقتل ربوات أطفال تمام: * وغاب صوابه المنجوس
 في إيطاف ماسف خين: من شأن سيدنا بي إخرستوس
. فيث ليئيم

* Zijn oordeel was boosaardig en dwaas
Talrijke kinderen doodde hij
Vanwege de Heer Jezus Christus (Mattheus 2:16)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 ليوسف يقول إهرب قوام: * وظهر مالك هللا في الحين
 في إيطاف ماسف خين فيث:  إلى أرض المصريين:
. ليئيم
* Aan Jozef verscheen de engel van de Heer
Hij zei: “Neem Maria en het Kind
En vlucht naar Egypte met grote haast” (Mattheus 2:13)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 فوق:  حتى بلغ إلى قسقام: * وأتى السيد من أورشليم
 في إيطاف ماسف خين فيث: السحابة الحقيقية مقيم
. ليئيم

* De Heer vertrok uit Jeruzalem
Totdat Hij aankwam in Qosqam
Hij kwam rijdend op een snelle wolk (Jesaja 19:1)
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 أمام:  إشفعي فينا يا مريم: * ال تنسى يا أم القدوس
 في إيطاف ماسف خين فيث: سيدنا بي إخرستوس
. ليئيم
* O Moeder van de Heilige, vergeet niet
Voor ons te bidden, o Maria
Bij onze Heer Jezus Christus
Fie-etaf masf gen Biethle-em
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مديح لعيد الميالد المجيد

 وأشرقت من البتول مريم: * يا من أتيتَ من علو سماك
 في إيطاف ماسف خين فيث:  تطلع علينا بعين رضاك:
.ليئيم

* O Gij die uit de hemel zijt neergedaald
En uit de Maagd Maria hebt gestraald
Zie naar ons neer met barmhartigheid
Fie-etaf masf gen Biethle-em

مديح لعيد الميالد المجيد

Lofzang voor het Kerstfeest

:  محفوظة دايما يا مريم: * والبيعة تكون في طمأنينتك
.  محروسة طول األيام: وتكون منصانة بشفاعتك

* En laat de kerk altijd in vrede zijn
O Maagd Maria door uw voorspraak
Wees ons een sterkte en toeverlaat
Dat wij al onze dagen gezegend mogen zijn.
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قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon
@ Kuri`e `ele`ycon.
* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati :
* Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio

pnevmatie,
: * آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
* Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en
de Heilige Geest,
،* آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn `amyn.

* ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon
amien.
. * كي نين كى آ أى كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
* nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
. * اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Tenws `ebol enjw `mmoc : je `w Pen=oc
I=yc P=,=c .
* Ten oosh evol en khoo emmos zje oo Pentshois
Iesoes Piegristos,
 جى أو بين تشويس إيسوس بى: * تين أوش إيفول إنجو إمموس
. إخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus Christus,
.  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* f3etav mac4 qen B30leem
kata ni`cm3 `m`provf3tikon.
* Vie-etav masf gen viethlee-eem kata nie esmie
em eprofietiekon.
. * في إيطاف ماسف خين فيثليئيم كاطاني إسمي إم إبروفيتيكون
* is geboren in Bethlehem, volgens de profetische
uitspraken.
. * الذي ُولد في بيت لحم كاألخبار النبوية

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn @

* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer ontferm
U, Heer zegen ons. Amen.

. آمين، يارب بارك
،رحم
،رحم
، * خلصنا وإرحمنا
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ
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* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol
khoo em pie esmoe.
. يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية

De Afsluitende Canon

قانون الختام

En in aanwezigheid
Van De Patriarch
Of De Bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek @
* Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek,
:او ّويب إنتى ِملشي سي ِديك
ُ * أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
* U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi `nte
Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en a-hie ente
Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال
* de ouderdom van Jakob, het lange leven van
Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon
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* pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte
Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون
* de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc :
* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie ezjen nie
apostolos.
. * بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde over de
apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon
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* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf
`mpeniwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba
(...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf, em

pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava (…) ,
* إبشويس إيف إ أرية إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت إن أرشى
: )...( إيرفس بابا آفا
* De Heer beware het leven en het leiderschap van
onze eerbied-waardige vader de aartspriester, paus
abba (...),
)...( * الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

قانون الختام
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* nem peniwt `n`epickopoc abba (...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا
* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا
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قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon .
* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe
ethronos, en han miesh en rompie nem han seejo en
hierienie kon,
نو إثرونوس إن هان ميش إن رومبي
* إفنوتي إنتى إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ نيم هان
* De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel,
voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية
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`ntef;ebio `nnoujaji
`nnou[alauj `n,wlem.

*

tyrou

capecyt

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en

noe etsha lavkh en koo-lem.
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ * إنتيف ثيفيو إن

* en vernedere al hun vijanden snel onder hun
voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon
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* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef ka nen
novie nan evol gen oe hierienie, kata pef nieshtie en
nai.
او هيرينى
ُ * طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان إيفول خين
. كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden
vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade.
.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @ `
* Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
: * كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
. آمين. يارب بارك
،رحم
،رحم
*
ْ يارب إ
ْ يارب إ
ُ
ُ
ُ

قانون الختام

De Afsluitende Canon

* `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
* esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo em
pie esmoe.
.  يس تي ميطانيا كونى إيفول جو إمبى إسمو: * إسمو إيروى إسمو إيروى
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية
Index- الفهرس

يقول الكاهن

Celebrant

P=x=c Pennov5.
Pegristos pen- noeti.
.بى إخرستوس بين نوتى
O Christus, onze God.
.المسيح إلهنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Am3n ec `e2wpi
Amien es e-shopi
آمين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn

آمين يكون

Celebrant

يقول الكاهن

`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie:
sem nie nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان انتيك هيرينى:  موى نان إنتيك هيرينى: إبؤرو إنتي تى هيرينى
.كانين نوفى نان ايفول
O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
. وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: يا ملك السـالم

Celebrant

يقول الكاهن

Ge )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov nem pi`amahi
2a `eneh `am3n.
Zje Sok te tie khom nem pie o-oe nem pie esmo
nem pie amahie sha eneh amien.
إسمو نيم بى أماهى شا إينيه
اواو نيم بى
جي ثوك تي تى جوم نيم بي
ُ
ُ
.أمين
Aan U zij de kracht en de glorie en de zegen en
de roem in eeuwigheid, Amen.
. لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد آمين

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Celebrant

للا االب ِ ونِ ْعمةُ ا ْبنِ ِه ا ْلو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس ر ِبّنا و ِإل ِهنا
ِ ُمحبَّة
ُ
ُ
ْ
ُس
الر
ة
ب
ه
و
م
و
ة
ك
ر
ش
و
يح
س
م
ل
سوع ا
ِ
ِ
ْ
ُ و ُمخ ِلّ ِصنا ي
ِ وح ا ْلقُد
ُّ
ِ
ِ
ِ
ُ ب ي ُك
ُ  ا ِْم: ف ْلتك ُْن مع ج ِمي ِع ُك ْم
. ون مع ُك ْم
ِ ّ الر
َّ  سال ُم،ضوا ِبسالم

يقول الكاهن

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.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.
Index - الفهرس

De Liturgie van St Gregorius القداس اإليغريغوري

De Liturgie van St
Gregorius
القداس اإليغريغوري

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

 الذاتي والمساوي،أيها الكائن الذي كان الدائم إلى األبد
 الذى من أجل الصالح،والجليس والخالق الشريك مع اآلب
،وحده مما لم يكن كونت اإلنسان وجعلته في فردوس النعيم

يقول الكاهن

k

B

O Gij de Zijnde, die was en in eeuwigheid zijn zal,
de Eeuwige; Medegetroond, Medeschepper en
één in Wezen met de Vader, die uitsluitend ter
wille van goedheid de mens uit het niets gevormd
heeft en hem geplaatst heeft in het paradijs van
de vreugde.

Celebrant

يقول الكاهن

وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك
، وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته األولى،المقدسة

Toen hij viel door de misleiding van de
vijand en ongehoorzaamheid aan Uw
heilig gebod, wilde U hem vernieuwen en
hem herstellen in zijn eerste staat.

Celebrant

يقول الكاهن

ال مالك وال رئيس مالئكة وال رئيس أباء وال نبيا إئتمنته
،  بل أنت بغير إستحالة تجسدت وتأنست، على خالصنا
. وشابهتنا في كل شيء ما خال الخطية وحدها
Niet aan een engel of een aartsengel, niet aan een
aartsvader of een profeet vertrouwde U onze
verlossing toe, maar U zelf heeft zonder
verandering het vlees aangenomen en bent mens
geworden, en bent in alles aan ons gelijk
geworden behalve in de zonde.

Celebrant

يقول الكاهن

 والحاجز المتوسط، وصرت لنا وسيطا لدى اآلب
،  والعداوة القديمة هدمتها، نقضته
U werd voor ons een Middelaar bij de
Vader, U heeft de tussenmuur, die
scheiding maakte, afgebroken en de
oude vijandschap vernietigd.

Celebrant

يقول الكاهن

 وجعلت االثنين، وأصلحت األرضيين مع السمائيين
 وعند صعودك إلى،  وأكملت التدبير بالجسد، واحدا
.  إذ مألت الكل بالهوتك، السماوات جسديا
U heeft de aardelingen verzoend met de
hemelingen en de twee tot één gemaakt, en U
heeft de heilseconomie vervuld in het vlees.
U bent lichamelijk ten hemel opgevaren, terwijl
U alles met Uw goddelijkheid vervulde.

Celebrant

يقول الكاهن

،  سالمي أعطيكم، قلت لتالميذك ورسلك القديسين
، سالمي أنا أترك لكم
U heeft gesproken tot Uw heilige
discipelen en apostelen: “Mijn vrede
geef Ik u, mijn vrede laat Ik u.” Schenk zo
nu ook ons die vrede, o onze Meester.

Celebrant

يقول الكاهن

 وطهرنا من، هذا أيضا اآلن أنعم به علينا يا سيدنا
 ومن كل شر، كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء
. ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت
En reinig ons van alle smet, alle bedrog, alle
huichelarij, alle boosaardigheid, alle listen
en de herinnering aan het kwaad, die de
dood meebrengt .

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e `upertyc teliac `irynyc :
Pros ev eksas-te ie-per ties telias irinies,
: إبروس إف إكصاستي إيبرتيس تيلياس إيرينيس
Bid voor de volmaakte vrede,
الســــالم الكامـــل
صلـــوا مــن أجـ ِل
ِ
Salloe men akhl el-salam el-kamel,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke `agapyc : ke twn `agiwn acpacmwn twn
`apoctolwn.
ke aghapies, ke ton, akhion, aspasmon ton,
apostolon.
.  كى طون أجيون أسباسمون طون أبوسطولون: كي آغابيس

De liefde en de heilige apostolische groet.
. الـرسوليـة،  والـُقبـلــ ِة الطاهـر ِة، والمحبـــ ِة
wa el-ma7aba, wa el-kobla al-tahera, el-rasoleje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

وأجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا
 لنتناول بغير إنطراح في الحكم من، بقبلة طاهرة
، موهبتك غير المائتة السمائية
En maak ons allen waardig, onze Meester,
om elkaar met een heilige kus te groeten,
zodat wij, zonder in veroordeling te vallen,
Uw
onsterfelijke
en
hemelse
gaven
ontvangen,

Celebrant

يقول الكاهن

، بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس
. ألنك أنت الرازق ومعطى جميع الخيرات

door Uw genade en het welbehagen van
Uw Goede Vader, en het werk van Uw
Heilige Geest. Want Gij zijt de Weldoener
en de Schenker van al het goede.

يقول الكاهن

Celebrant

وأنت الذى نرسل لك الى فوق المجد واﻹكرام والسجود
مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك
اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين .

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

لينك

Link

Aspasmos Adam
(Efra7ie ja Mariam)
األسبسمس اآلدام
) ( إفرحي يا مريم
De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

De uitgebreide versie
van Aspazes-te

لحن أسبازيستي الكبيرة

يـقــول الـشماس

Diaken

B

Acpazec;e
`agi`w @

allylouc

en

vilymati

Aspazes-te allieloes en fielie matie akhioo,
: أسبازيستي الليلوس إن فيليماتي آجيو
Groet elkaar met een heilige kus,
، قبلـوا بعضكـُم بعضا بقبـلــة مقـدســـة
Kabbelo ba3dakom ba3dan be koblatin
mokaddesse,

Diaken

يـقــول الـشماس

Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon @
Amien Kyrië eleison, Kyrië eleison, Kyrië
eleison.
.  كيريي ليسون: أمين كيريي ليسون كيريي ليسون
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

. رحـــم
، رحـــم
، رحـــم
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ُ
ُ
ُ
jarab-or7am, Jarabor7am, Jarabor7am .

Diaken

يـقــول الـشماس

Ete vai pe Iycouc Pi,rictoc `Psyri
`mV] cwtem `eron ouoh nai nan .
E-te fai pe Iesoes Piegristos, Epshie-rie em Efnoetie,
sootem eron, oewoh nai nan.

 إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون اووه ناي: إيتي فاي بي إيسوس بي إخرستوس
. نان
Ja, Heer, U die zijt Jezus Christus, de Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.

. يــارب الـــذي هـو يســوع المسيح إبـن اللـه إسمعنـا وإرحمنـا
نعــم
ُ
Na3am Jarab el-lezie howa Jassoe3 el-Massie7 Ibn Allah, esmaa3na wa
er7amna,

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ctwmen kalwc : `ctwmen evlabwc
:`ctwmen ektenwc :
Estoomen kalos, estoomen ev-lavos, estoomen ektenoos,
: إستومين إكتينوس:  إستومين إﭫ الﭬوس: إستومين كالوس
Laten wij goed staan, laten wij godvruchtig staan,
laten wij aandachtig staan,
،  نقف باتصال،  لنقف بتقوى، فلنقف حسنا
`

Felnakefo 7esenen, linakefo bitakwa, nakefo bettesalin,

يـقــول الـشماس

Diaken

`ctwmen

en`ir3n3 : `ctwmen metafobov
)eov ke `tromov ke kata nv7ewc .
`Estoomen en-irinie, estoomen meta fovoe The-oe ke etromoe
ke kata nie-kse-os.

 كي إترومو كي كاطا ني:  إستومين ميطافوﭭو ثيؤ: إستومين إن إيريني
. كسيؤس
laten wij in vrede staan, laten wij in de vreze Gods
staan, met ontzag en eerbied.

.  نقف بخوف هللا ورعدة وخشوع، نقف بسالم
nakifo biselemin, nakefo bigawf allah we ri3datin we gisho3in,

Diaken

يـقــول الـشماس

Pi`kl3roc nem pilaoc t3r4 qen ovtwbh nem
ov2ep`hmot nem ovcemni nem ovxarw4 :
Pie eklieros nem pie laos tierf, gen oe toobh, nem oe shep ehmot, nem oe
semnie, nem oe karoof.

 نيم او:  خين او طوبه نيم اوشيب إهموت: بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف
:  نيم او كاروف: سيمني
O clerus en heel het volk, met gebed en dankzegging, met
kalmte en eerbied.

.  بهدوء وسكوت،  بطلبة وشكر، أيها االكليروس وكل الشعب
Ejoha el-ekliros we kol eshe3b, bitilbatin we shokrin, bi
hido2in we sikoet,

Diaken

يـقــول الـشماس

4ai `nnetenbal `e`p2wi `e`pca `n5`anatol3 :
`ntetennav `epi0vciac t3rion :
Fai en ne ten val e-epshooi, e-epsa en tie anatolie, ente ten
nav e-pie thiesias tierion,

 إنتي تين ناﭫ إيبي ثي:  إإبصا إنتي أناطولي: فاي إن ني تين ﭬال إإبشوي
: سياس تيريون
Hef u ogen op naar het oosten, om het altaar te aanschouwen,

،  لتنظروا المذبح، إرفعوا أعينكم ناحية المشرق

Erfa3o a3ionekom ne7ejat el-mashrik, litanzoro almazbe7,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ere picwma nem pi`cno4 `nte emmanov3l
Pennov5 x3 `e`hr3i `egw4 :
E-re pie sooma nem pie esnof, ente Emmanoe-iel Pennoetie,
kie e-ehrie e-khoof.

 كي إإهري:  إنتى إممانوئيل بين نوتي: إيري بي سوما نيم بي إسنوف
. إيجوف
met het Lichaam en Bloed van Emmanuël onze God daarop
gelegen.

. و جسد و دم عمانوئيل إلهنا موضعين عليه
We khesed we dam 3emmano-iel ilehona, mawdo3ejni 3eleihi,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ere
niajjeloc
`ohi
`eratov
nem
niarx3ajjeloc : nicerafim na pi 6 `ntenh :
E-re nie ankhelos o-hie eratoe nem nie arshie ankhelos, nie
Serafiem na pie so-oe en tenh,
 ني سيرافيم نابي سو إن: إيري ني أنجيلوس اوهي إيراطو نيم ني أرشي أنجيلوس
: تينه
De engelen en de aartsengelen staan, de Serafim met zes
vleugels,
،  السيرافيم ذو الستة األجنحة، المالئكة ورؤساء المالئكة قيام
almele2ike we ro2se2 almele2ika kijam, alsirafiem zo sitet akhni7e,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem nixerovbim e0meh `mbal : Evhwbc
`nnovho :
nem nie Sheroebiem ethmeh em val, ev hoobs en noeho,
:  إف هوبس إن نوهو: نيم ني شيروبيم إثميه إم فال
en de Cherubim vol ogen,
، والشاروبيم الممتلئون أعينا
We esherobiem almomtelioen a3jonen,

Diaken

يـقــول الـشماس

E0be e0me `etacai`e `nte pe4ni25 `n`wov :
ethve ethme et saj-e ente pef nieshtie en oo-oe,
: إثفى إثمى إت صايي إنتي بيف نيشتي إن اواو
en zij bedekken hun gelaat vanwege de pracht van Zijn
grote glorie,
، يسترون وجوههم من بهاء عظمة مجده
jastrone woekhohehom, min ekhl behe2 3azat
megdihi,

Diaken

يـقــول الـشماس

`Nat `2er0ewrin `mmo4 ovoh `nat`2cagi
`mmo4 :
en at-esh er the-oorien emmof, oewoh en at, esh sazj-ie
emmof,
:  اووه إن أت إش صاجي إمموف: إن أت إش إير ثي اورين إمموف

die onbevattelijk en onuitspreekbaar is,
، غير المنظور و ال منطوق به
gheijr elmanzoor wele mantookin bihi,

Diaken

يـقــول الـشماس

Evhwc qen ov`cm3 `novwt : evw2 `ebol
evgw `mmoc :
Ev hoos gen oe esmie en oe-oot, ev oosh evol ev khoo
emmos,
:  إفجو إمموس:  إف اوش إيفول: إفهوس خين او إسمي إن اواووت
Zij prijzen éénstemmig, en roepen uit, zeggende:
: يسبحون بصوت واحد صارخين قائلين
joesabi7one bisawtin wa7id sarigiene ka2ilien:

يـقــول الـشماس

Diaken

Ge `ajioc `ajioc `ajioc kvrioc cabaw0 :
Zje Akhios, akhios, akhios, Kierios, sava-ot,
:  كيريوس صافا اووت: جي أجيوس أجيوس أجيوس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen,
، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
koddoes koddoes koddoes Rabo el sabaot,

Diaken

يـقــول الـشماس

`Pl3r3c o` ovranoc ke `3 j3 t3c `ajiac cov
do73c.
Eplieries o oeranos ke ie khie ties akheejas soe zoksies.
.  سوذوكسيس:  كى إيجى تيس أجياس: اورانوس
ُ إبلى ريس او

Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie".
. السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس
el sama2 wal ardoe mamloe-atanie men makh-die kal
akdas.

De hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

Hiten ni`precbia @ `nte ];e`otokoc =e=;=u Maria @
`P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresveeja ente tie theotokos eth-oewab Mareeja, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

 إبتشويس آري إهموت نان: هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا
.إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorspraak van de Moeder Gods, de heilige Maria, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

.يــارب أنعــم لنـا بمغـفـرة خطايانــا
بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم
ُ
Bie shafa3aat waledat el ielah, el keddiesah Mariam, ya rab en3im lene be
maghferet gatayana,

De hymne Bie shafa3aat
لحن بشفاعات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e0
= v:
ge ( avmack ) akcw5 `mmon .
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( av mask ) ak sootie emmon.

 نيم بي إبنفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين اواوشت إمموك أوبي إخرستوس
.  جى ( أف ماسك ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader : en de Heilige
Geest: want U bent ) geboren (en heeft ons verlost.

)  ألنـك ( ُولدت،  والـروح القــدس،  مـع أبيـك الصالح، نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
Naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7 el kodos, le annak
(woelidte) wa gallastana.

لحن بشفاعات

De hymne Bie shafa3aat

Eleoc `irynyc ;uci`a `enecewc.
Eleos irienies thie-sia e-ne se-os.
.إى ليؤس إيرينيس ثيسيا إينى سيئوس
De genade van vrede, het offer van lof.
.  ذبيحــةُ التسبيــح، رحمـــةُ الســـالم
Ra7mato elsalam, zabie7atol tasbie7.
Index - الفهرس

Celebrant

k

B

يقول الكاهن

Y `agapy tou :eou ke Patroc @ ke `y ,aric tou
monogenouc Uiou Kuriou de ke :eou ke cwtyroc
`ymwn Iycou <rictou @

 كى إي خاريس تو مونوجنيس إيو كيريو: إى أغابى تو ثيؤ كى باتروس
.  إيسو خريستو: ذى كى ثيؤ كى سوتيروس إيمون
De liefde van God, de Vader, de genade van de
Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en Verlosser
Jezus Christus,
محبة هللا االب ونعمة االبن الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع
. المسيح

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `y kioneni`a ke `y dwre`a tou `agiou
Pneumatoc i` y
` meta pantwn `umwn.
 إى إى ميطا باندون: كى إى كينونيا كى إى ذوري أ تو أجيو إبنفماتوس
. إيمون

en de gemeenschap en de gave van de Heilige
Geest zij met u allen.
.وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke meta tou `pneumatoc cou .
Ke meta toe pnevma tos soe .
. كى مى طاطو إبنفما طـو سـُـــــو

En met uw geest .
. ومع رو ِ ّحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw u` mwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .
. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .

. إرفعــوا قـلـوبـكُــم
Erfa3o koloebakom .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

E,wmen `proc ton Kurion .
Egoomen epros ton Kierion .
. إيخومين إبروس طون كيريون
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
.ب
ِ هي عـِنـ ِد الـر
Heja 3ende el-Rab .

يقول الكاهن

Celebrant

Eu,arictycwmen tw Kuri`w .
Evgaries-ties-omen too Kirio .
. إيف خاريستي صومين طو كيريو
Laat ons de Heer danken .

. الـرب
فلنشكــر
َّ
Fel nash-kore el- Rab .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Axion ke dikeon .
Aksion ke zieke-on .

. أكسيون كى ذى كيئون
Het is waardig en rechtmatig .
. مستحـق وعـــادل
Mosta7ikkon wa 3adel .

Celebrant

 مستحق،  مستحق وعادل،  مستحق وعادل، مستحق وعادل
 ونخدمك ونسجد،  ونباركك،  أن نسبحك، بالحقيقة وعادل
،  هللا محب البشر،  أيها الواحد وحده الحقيقى،  ونمجدك،لك

يقول الكاهن

k

B

Waardig en rechtmatig, waardig en rechtmatig,
waardig en rechtmatig, het is waarlijk waardig en
rechtmatig, dat wij U prijzen en zegenen, dat wij
U dienen en aanbidden, en dat wij U
verheerlijken, Gij alleen de Ene Waarachtige God,
die de mens liefheeft;

Celebrant

يقول الكاهن

،  األبدي،  غير المبتدىء،  غير المحوى،  غير المرئي، الذى ال ينطق به
،  خالق الكل،  غير المفحوص غير المستحيل، غير الزمني الذي ال يحد
، مخلص الجميع
De
Onnoembare,
de
Onzienlijke,
de
Onbevattelijke, zonder begin, de Eeuwige, bij wie
geen
tijd
is,
de
Onbegrensde,
de
Ondoorgrondelijke, de Onveranderlijke, de
Schepper van alles, de Verlosser van iedereen.

Celebrant

يقول الكاهن

،  مكللنا بالمراحم والرأفات،  منقذ حياتنا من الفساد، غافر خطايانا
،  وتسجد لك رؤساء المالئكة، أنت الذى تسبحك المالئكة

Gij, die onze zonden vergeeft, die ons leven
redt van de vergankelijkheid, die ons kroont
met genadegaven en barmhartigheid.
Gij zijt het die wordt geprezen door de
engelen en wordt aanbeden door de
aartsengelen.

Celebrant

يقول الكاهن

 أنت الذى تنطق،  وتصرخ نحوك االرباب، أنت الذى تباركك الرؤساء
،  أنت الذى ترسل لك الكراسى الكرامة، السالطين بمجدك
Gij zijt het die wordt gezegend door de
vorstendommen en wordt aangeroepen door de
heerschappijen.
Gij zijt het wiens glorie wordt uitgeroepen door
de machten. Gij zijt het tot wie de tronen eer
omhoog zenden.

Celebrant

يقول الكاهن

 أنت الذى،  وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة، ألوف ألوف وقوف قدامك
 ويصنعون كلهم،  وأنت الذى يسجد لك الظاهرون، يباركك غير المرئيين
. كلمتك يا سيدنا
Duizend maal duizenden staan voor U en
tienduizend maal tienduizenden bieden U hun
diensten aan. Gij zijt het die door de onzichtbaren
wordt gezegend. Gij zijt het die door de
zichtbaren wordt aanbeden. En zij allen handelen
naar Uw woord, o onze Meester.

يـقــول الـشماس

Diaken

`I ka;ymeni `nac;yte .
Ie

ka-thie me-nie a-na thie-te .
. إيكاثي ميني أناسثيتي

U die zitten, sta op .

. الجلـوس قِفـُـوا
أيهـا
ُ
Ajoha el-kheloes keffoe .

Celebrant

،  اإلله الحق من اإلله الحق، أيها الكائن السيد الرب
 الذى أنعم علينا بمعرفة الروح، الذي أظهر لنا نور اآلب
، القدس الحقيقية

يقول الكاهن

k

B

Gij de Zijnde, Meester en Heer, ware God uit
de ware God, die ons het licht van de Vader
geopenbaard heeft, die ons de ware kennis
van de Heilige Geest geschonken heeft,

Celebrant

يقول الكاهن

 الذى ثبت قيام صفوف غير، الذى أظهر لنا هذا السر العظيم الذى للحياة
،  الذى أعطى الذين على االرض تسبيح السيرافيم، المتجسدين في البشر
 أحسبنا مع القوات، إقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين
.السمائية
die ons dit grote mysterie van het leven
geopenbaard heeft, die rijen van onlichamelijken
onder de mensen gesteld heeft, die aan hen op
aarde de lofzang van de Serafim gegeven heeft;
aanvaard ook onze stemmen met de onzichtbaren,
reken ons onder de hemelse machten.

Celebrant

يقول الكاهن

،  إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ولنقل نحن أيضا مع أولئك
 ونبارك،  وأفواه ال تفتر،  بأصوات ال تسكت، ونصرخ بما يرسله أولئك
. عظمتك
Opdat ook wij met hen mogen meezingen,
wanneer wij alle gedachten met kwade
bedenksels van ons hebben verjaagd, en wij tot U
uitroepen hetgeen zij tot U omhoog zenden, met
stemmen die niet zwijgen en monden die niet
ophouden, en wij Uw grootheid zegenen.

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic `anatolac `ble'ate.
Ies anatolas eblepsa-te .
. إيس أنا طوالس إفلبصاتي

Richt uw blik naar het oosten .
. الشـــرق إنـظـــروا
وإلى
ِ
Wa iela el-shark onzoroe .

Celebrant

 ستة أجنحة، أنت هو القيام حولك الشاروبيم والسيرافيم
،  فبجناحين يغطون وجوههم،  وستة أجنحة لألخر، للواحد
،  ويطيرون باثنين، وباثنين يغطون أرجلهم

يقول الكاهن
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Gij zijt het die omringd wordt door de Cherubim
en de Serafim; de een heeft zes vleugels en ook
de ander heeft zes vleugels. Met twee vleugels
bedekken zij hun gelaat, met twee vleugels
bedekken zij hun voeten en met twee vleugels
vliegen zij.

Celebrant

يقول الكاهن

 يُرسلون تسبحة الغلبة والخالص الذى، ويصرخون واحد قبالة واحد منهم
 ويصوتون،  ويصرخون،  وينشدون،  يسبحون، لنا بصوت ممتلىء مجدا
: قائين
Zij roepen uit, de één tegen de ander; en zij
verkondigen de lofzang van de overwinning en
de verlossing die ons toebehoort, met een stem
vol glorie. Zij loven en zingen, zij roepen uit en
verheffen hun stem, zeggende:

يـقــول الـشماس

Diaken

Proc,wmen .
Pros-goomen .

. بـــروس خوميـــن
Laat ons aandachtig zijn .
. ننصت

Nanset .

لينك

Link

Aspasmos Watos
( Ajoha el-Rabboe )
أسبسمس واطس
) الرب
( أيها
ُ
Agios - أجيوس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ni<eroubim ceouwst `mmok @ nem
niceravim ce]`wou nak @ euws `ebol eujw
`mmoc @
Nie Sheroebiem se oe-oosht emmok nem Serafiem se tie oo-oe nak, ev
osh evol ev kho emmos,
 إيف اوش إيفول إفجو: اواو ناك
ُ  نيم ني سيرافيم سي تي: ني شيروبيم سي اواوشت إمموك
.إمموس
De Cherubim aanbidden U en de Serafim verheerlijken U en roepen
uit, zeggende:

َ
َ يسجـدون
:لـك والسـيرافيـــم يمجدونـَك صارخيـن قـائليــن
الشاروبيـم
E-sherobiem jas-khodoena
sarigiena ka-ilien,

lak,

wa-serafiem

jomakhi-doenak,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Je Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke `3 j3 t3c `ajiac cov
do73c.

Zje akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o oeranos ke ie
khie ties akheejas soe zoksies.
اواورانوس كى إيجى تيس
 كيريوس صافا اووت إبلى ريس: جي أجيوس أجيوس أجيوس
ُ
. آجياس سوذوكسيس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen. Hemel en aarde zijn
vol van Uw heilige glorie.

. السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal ardoe
mamloe-atanie men makh-die kal akdas.

Celebrant

يقول الكاهن

Agioc Agioc Agioc

Agios Agios Agios
آجيوس آجيوس آجيوس
Heilig heilig heilig
قدوس قدوس قدوس

Celebrant

يقول الكاهن

، وقدوس في كل شيء، أنت أيها الرب، قدوس،قدوس
 وغير موصوفة هى،وباألكثر مختار هو نور جوهريتك
 وليس شئ من النطق يستطيع أن يحد لجة،قوة حكمتك
،محبتك للبشر
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Heilig, heilig bent U, o Heer, en heilig in alles, en
zeer hoogverheven is het licht van Uw Wezen.
Onnoembaar is de kracht van Uw wijsheid, en
geen woord kan de diepte meten van Uw liefde
voor de mensheid.

Celebrant

يقول الكاهن

،  ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، خلقتنى إنسانا كمحب للبشر
، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك
U, de Menslievende, heeft mij geschapen tot
een mens. U had mijn dienaarschap niet
nodig, maar ik had des te meer Uw
heerschappij nodig.

Celebrant

يقول الكاهن

، أقمت السماء لى سقفا، من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتنى إذ لم أكن
، ي األرض ألمشى عليها
َّ وثبت ل
Uit Uw grote barmhartigheid heeft U mij tot
het bestaan gebracht, toen ik nog niet
bestond. U heeft voor mij de hemel
uitgespannen tot een gewelf, en de aarde
voor mij gegrondvest, om daarop te lopen.

Celebrant

يقول الكاهن

، أظهرت طبيعة الحيوان،  من أجلي،  ألجمت البحر، من أجلى
،ي
َّ أخضعت كل شيء تحت قدم

Omwille van mij heeft U de zee begrensd.
Omwille van mij heeft U de aard van de
dieren geopenbaard. U heeft alles
onderworpen aan mijn voeten.

Celebrant

يقول الكاهن

 أنت الذى جبلتنى، ي معوزا شيئا من أعمال كرامتك
َّ لم تدعن
، ي صورة سلطانك
َّ ي ورسمت ف
َّ ووضعت يدك عل
Niets heeft U mij doen ontbreken van de
werken van Uw edelmoedigheid.
Gij zijt het die mij gevormd heeft. En U heeft
Uw hand op mij gelegd. U heeft in mij het
beeld van Uw heerschappij gegrift.

Celebrant

يقول الكاهن

،  وفتحت لى الفردوس ألتنعم، ي موهبة النطق
َّ ووضعت ف
، وأعطيتني علم معرفتك
en in mij de gave van het woord gelegd.
U heeft voor mij het paradijs geopend tot
vreugde.
U heeft mij de wetenschap van Uw
kennis gegeven.

Celebrant

يقول الكاهن

 غرس،  وعرفتني شوكة الموت، أظهرت لى شجرة الحياة
 ال تأكل منه،  هذا الذي قلت لي، واحد نهيتني أن أكل منه
، وحده
U heeft mij de boom van het leven
geopenbaard en mij de angel van de dood
doen kennen. Van één plant heeft U mij
verboden te eten. Daarover heeft U tot mij
gezegd: “Hiervan alleen zult u niet eten.”

Celebrant

يقول الكاهن

 وتكاسلت،  وتركت عني ناموسك برأيي، فأكلت منه بإرادتى
.  أنا إختطفت لى حكم الموت، عن وصاياك
Maar ik at uit eigen wil, ik verliet Uw wet
uit eigen keuze en ik verwaarloosde Uw
geboden.
Ik greep voor mijzelf het oordeel van de
dood.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

أنت يا سيدى حولت لى العقوبة خالصا كراع صالح
 كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي، سعيت في طلب الضال
. ربطتنى بكل األدوية المؤدية إلى الحياة، سقط
U, mijn Meester, heeft voor mij de straf omgezet
in verlossing. Als een goede Herder bent U op
zoek gegaan naar het verlorene. Als een ware
Vader heeft U zich voor mij, de gevallene,
ingespannen. U heeft mij verbonden met alle
heelmiddelen die leiden tot het leven.

Celebrant

يقول الكاهن

 أعطيتنى، أنت الذي أرسلت لى األنبياء من أجلي أنا المريض
،  أنت الذي خدمت لى الخالص لما خالفت ناموسك، الناموس عونا
. كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين
U bent het die tot mij de profeten gezonden heeft,
omwille van mij, omdat ik ziek was. U heeft mij de
wet gegeven tot een hulp. U bent het die mij
gediend heeft met verlossing, toen ik Uw wet
overtreden had. Als een waar licht heeft U
geschenen over de dwalenden en onwetenden.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 أتيت إلى،  أتيت إلينا على األرض، أنت الكائن في كل زمان
 إذ أنت اإلله لم تضمر، أيها الغير المحوى، بطن العذراء
 لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل،إختطافا أن تكون مساويا هلل
.العبد
U, die te allen tijde zijt, bent tot ons gekomen op
aarde. U bent gekomen tot de schoot van de
Maagd. Gij, de Oneindige, God zijnde, hebt het
aan God gelijk zijn niet als een roof geacht, maar
U heeft Uzelf ontledigd en de gestalte van een
dienstknecht aangenomen.

Celebrant

يقول الكاهن

 وأكملت ناموسك عني وأريتنى القيام من، وباركت طبيعتي فيـك
،  أعطيت إطالقا لمن قُبض عليهم في الجحيم، سقطتي
U heeft mijn natuur gezegend in U. U heeft
Uw wet vervuld ten behoeve van mij. U heeft
mij getoond hoe ik moet opstaan na mijn val.
U heeft bevrijding geschonken aan hen die
gebonden waren in de Hades.

Celebrant

يقول الكاهن

 أريتنى قوة،  أبطلت الخطيئة بالجسد، أزلت لعنة الناموس
، سلطانك وهبت النظر للعميان
U heeft de vloek van de wet
weggenomen en aan de zonde zijn
kracht ontnomen, in het lichaam. U heeft
mij de macht van Uw heerschappij
getoond. U heeft aan blinden het gezicht
geschonken,

Celebrant

يقول الكاهن

 أظهرت لى،  أقمت الطبيعة بالكلمة، أقمت الموتى من القبور
، تدبير تعطفك
en doden doen opstaan uit het graf. U
heeft de natuur opgericht door het
woord. U heeft mij de orde van Uw
barmhartigheid getoond.

Celebrant

يقول الكاهن

،  بذلت ظهرك للسياط وخداك أهملتهما للطم، إحتملت ظلم األشرار
. لم ترد وجهك عن خزى البصاق، ألجلي يا سيدى

U heeft het onrecht van de boosdoeners
verdragen, U heeft Uw rug laten geselen, en
Uw wangen toegekeerd aan hen die sloegen.
Omwille van mij, o mijn Meester, heeft U Uw
gezicht niet afgewend van honende
bespuwing.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

 أظهرت، أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب
 أصعدت، قتلت خطيئتى بقبرك، عظم إهتمامك بي
. باكورتي إلى السماء

يقول الكاهن

k

B

U bent ter slachting gegaan als een lam, tot
aan het kruis. U heeft Uw grote zorg voor mij
getoond. Door Uw graf heeft U mijn zonden
gedood. U heeft mijn eerstelingen verheven
naar de hemel.

Celebrant

يقول الكاهن

 هذا الذي تأتي فيه لتدين، ي إعالن مجيئك
َّ أظهرت ل
.  وتعطي كل واحد كأعماله، األحياء واألموات

U heeft mij geopenbaard de verwachting van
Uw komst, wanneer U zult komen om te
oordelen de levenden en de doden, en een
ieder zult vergelden naar zijn werken.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kata to `eleoc cou Kuri`e @ ke my
kata tac `amartiac `ymwn.
Kata to ele-os soe Kierië, ke mie kata tas
amartias iemoon.
. كاطا طـــو إيليؤس صو كيريى كى مى كاطاطاس أمرتياس إيمون
Handel volgens Uw genade, o Heer, en niet naar
onze zonden.
.كــرحمتـك يــارب وليس كخطايانـــا
Kara7matieka ya Rab, wa lajsa ka gatayana.

Celebrant

يقول الكاهن

 وأكتب أعمالي،  مشورات حريتي، أقدم لك يا سيدي
، تبعا ألقوالك

k

B

Ik bied U aan, o mijn Meester, de beschikking
over mijn vrijheid.
Ik schrijf mijn werken naar Uw woorden.

Celebrant

يقول الكاهن

 أعطيتنى، أنت الذي أعطيتنى هذه الخدمة المملوءة سرا
. إصعاد جسدك بخبز وخمر
Gij zijt het die mij dit dienstwerk gegeven
hebt, vol van mysterie. U heeft mij gegeven
deel te hebben aan Uw lichaam, in brood en
wijn.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Picteu`omen.
pistev-omen.

. بيستيف أومين
Wij geloven.

.نؤمن
No2men .

Celebrant

ألنك في الليلة التى أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك
 أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بال، وحدك
. عيب وال دنس الطوباويتين المحييتين

يقول الكاهن

k

B

Want in de nacht waarin U Uzelf overleverde,
geheel uit Uw eigen wil en gezag,
nam U een brood in Uw heilige, reine, smetteloze,
gezegende en levendmakende handen.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tennah] je vai pe qen oume;myi:
`amyn.
Ten nahtie zje fai pe gen oe methmie, amien.

. أميــــن: او ميثمــــى
ُ تيـن ناهتـى جى فـــــاى بى خين
Wij geloven dat dit waarlijk zo is. Amen.
ُ
. آميـن: نؤمـن أن هـذا هــو بالحقيقـ ِة
No2meno anna haza howa bel 7akiekatie.
Amien.

Celebrant

k

B

يقول الكاهن

Akcomc `e`pswi `e`tve ha @ vy`ete vwk
`niwt V] ouoh `vnyb `nte ouon niben.

 في إيتي فوك إنيوت إفنوتى أووه: أكسومس إإبشوى إإتفى ها
. إفنيب إنتى اواون نيفين

U sloeg Uw ogen op naar de hemel, naar
God, Uw Vader, en Meester van iedereen.
، ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى هللا أبيك وسيد كل أحد

يقول الكاهن

Celebrant

Etaksep`hmot.
Etak shebehmot.

.إيطاك شيبهموت
En nadat U had gedankt
.وشـكــرت

We shakarte.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Akcmou `erof.
Ak esmoe erof.

.أك إسمو إيروف
Zegende U het.

.ُوباركــته
We barakteho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Aker`agi`azin `mmof.
Ak er-agiazin immof.

.أك إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.ُوقـدَّســته
We kadasteho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Picteuomen ke
doxazomen.

`omologoumen

ke

Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
. بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذو كصاذومين
Wij geloven en belijden en verheerlijken.
ُ
.ونعتــرف ونمجـِّــ ُد
نـــؤمـن
ُ
No2men wa na3tarif wa noma-khed.

Celebrant

يقول الكاهن

Akvasf aktyif `nny`ete nouk ettaiyout
`n`agioc mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc =e=;=u ek
jw `mmoc @

: أك فاشف أكتيف إن ني إيتي نوك إتطايوت إن أجيوس إم ماثيتيس
: أووه إن أبوسطولوس إثؤواب إك جو إمموس
U brak het en gaf het aan Uw eerwaardige heilige
discipelen en reine apostelen, zeggende:

سـلـك األطهــار
َّ وق
ُ ور
ُ  وأعطـــيتهُ لتالميـــ ِذك القـديسيـن، ُسمـتـه
: قائــال

Celebrant

يقول الكاهن

Je [i ouwm `ebol `nqytf tyrou @ vai gar pe
pacwma. `Etounavasf `ejen ;ynou nem
hankemys @ `ncetyif @
 إيتو نافشف: جى تشى اواوم إيفول إنخيتف تيرو فاى غار بى باصوما
: إيجين ثينو نيم هان كى ميش إنسيتيف
“Neemt, eet hiervan gij allen. Want dit is mijn
Lichaam, dat voor u en voor velen gebroken zal
worden,

 الــذي يُقـْسـ ُم، خــذوا كلــوا منـه كـُلكـُـم ألن هـذا هـــو جســـدي
، عنكـم وعـن كثيـريــن

Celebrant

يقول الكاهن

`e`p,w `ebol `nte ninobi @ vai `aritf
`epaer`vmeu`i.
. إإبكو إيفول إنتى نى نوفى فاى أرتيف إيبا إير إفميفئى
en gegeven tot vergiffenis van de
zonden. Doet dit tot mijn gedachtenis.”
.  هــذا إصنعــوه لـ ِذكـري، يُعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: او ميثمى
ُ فاى بى خين
Dit is waarlijk zo. Amen.
. آميــن: هـذا هـو بالحقيقــ ِة
Haza howa bel 7akiekatie, amien.

Celebrant

يقول الكاهن

Pairy] on menenca `;rououwm ak[i `nou`avot
@ ak;otf `ebol qen `poutah `nte ]bw `n`aloli
nem oumwou.

أكثوتف: باى ريتى أون مينينصا إثرو اواوم أكتشي إن او أفوت
. إيفول خين إب اوطاة إنتي تي فو إن ألولي نيم أو مواو
Op gelijke wijze, nadat zij gegeten hadden,
nam U de kelk, mengde de vrucht van de
wijnstok met water.
. ماء
ِ  أخذت كأسا ومزجتها من ثمر ِة الكرم ِة وال، هكذا أيضا بعد أن أكلوا

يقول الكاهن

Celebrant

Etaksep`hmot.
Etak shebehmot.

.إيطاك شيبهموت
En nadat U had gedankt
.وشـكــرت

We shakarte.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Akcmou `erof.
Ak esmoe erof.

.أك إسمو إيروف
Zegende U het.

.ُوباركــته
We barakteho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Aker`agi`azin `mmof.
Ak er-agiazin immof.

.أك إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.ُوقـدَّســته
We kadasteho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke
palin
Picteuomen
`omologoumen ke doxazomen.

ke

Ke palin Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
.كى بالين بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذوكصاذومين
En eveneens geloven en belijden en
verheerlijken wij.
ُ
.ونعتــرف ونمجـِّــ ُد
نـــؤمـن
وأيضا
ُ
Wa aidan No2men wa na3tarif wa noma-khed.

Celebrant

يقول الكاهن

Akjem]pi aktyif on `nny`ete nouk `ettaiyout
`n`agioc mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc `e;ouab
efjw `mmoc. Je [i cw `ebol `nqytf tyrou.

 أووه إن: أك جيم تيبى أكتيف أون إننى إيتي نوك إتطايوت إن أجيوس إم ماثيتيس
.  جى تشى سو إيفول إنخيتف تيرو: أبوسطولوس إثؤواب إفجو إمموس

U nam ervan en gaf hem aan Uw eerwaardige
heilige discipelen en reine apostelen, zeggende:
"Neemt en drinkt allen hieruit,
: وذُقت وأعطيتها أيضا لتالميذك المكرمين القديسين ورسلك األطهار قائال
. خذوا إشربوا منه كلكم

Celebrant

يقول الكاهن

Vai gar pe pa`cnof `nte ]di`a;yky `mberi@
`etounavonf `ebol `ejen ;ynou nem
hankemys@ `ncetyif @

فاى غار بى با إسنوف إنتى تى ذياثيكى إمفيري إيطونافونف إيفول
: إيجين ثينو نيم هان كى ميش إنسيتيف
want dit is mijn Bloed van het nieuwe verbond
dat voor u en voor velen vergoten zal worden

ُ
سفـك عنكـم وعــن
ُ الـذي ي، أل َّن هـذا هــو دمي الـذي للعهـ ِد الجديـ ِد
، كثيــريـن

Celebrant

يقول الكاهن

`e`p,w `ebol `nte ninobi @ vai `aritf
`epaer`vmeu`i.
. إإبكو إيفول إنتى نى نوفى فاى أرتيف إيبا إير إفميفئى
en gegeven tot vergiffenis van de zonden.
Doet dit tot mijn gedachtenis.”

.  هــذا إصنعــوه لـ ِذكـري، يُعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai on pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai on pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: او ميثمى
ُ فاى اون بى خين
Dit is eveneens waarlijk zo. Amen.
. آميــن: وهـذا هـو أيضا بالحقيقــ ِة
We haza howa aidan bel 7akiekatie,
amien.

يقول الكاهن

Celebrant

Cop gar niben `etetennaouwm `ebolqen
paiwik vai. Ouoh `ntetencw `ebolqen
@ pai`avot vai

سوب غار نيفين إيتين نا أو أوم إيفول خين باى أو يك فاى  :اووه
إنتى تين سو إيفول خين باى أفوت فاى .
Want zo dikwijls u zult eten van dit brood, en
zult drinken van deze kelk,
َّ
الخبـــز  ،وتشــربــون مـن هــذه
ألن كـ َّل مـرة تأكـُلـون مـن هـذا
ِ
الكـــــأس .
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

`Eretenhiwis

`mpamou@
`eretener`omologin
`nta`anactacic@ `ereten`iri `mpameu`i sa ]`i.
إيري تين هى أويش إمبا مو إيرتين إير اومولوجين إنطا
.  إيرى تين إيرى إمباميفئي شاتى إى: أناسطاسيس
zult u mijn dood verkondigen, mijn verrijzenis
belijden en mij gedenken tot Ik wederkom.

. تـُبشــرون بمــوتي وتعترفـون بقيامتي وتذكــروني إلى أن أجــئ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn `amyn `amyn @ ton ;anaton
cou Kuri`e kataggelomen @
Amien amien amien, ton thanaton soe Kyrië
katan khe-lomen,
: أمين أمين أمين طون ثاناطون صو كيريى كاطان جيلومين
Amen, amen, amen.
verkondigen wij,

Uw

dood,

o

Heer,

، يــارب نبشـــر
آميـن آميـن آمين بمـوتـِـــك
ُ
Amien, amien, amien, bemauwteka jarab nobasher,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke tyn `agian cou `anactacin @ ke tyn `analy'in cou en tyc
ouranic ce `omologoumen
Ke tien akhian soe anastasien : ke tien a-na lie epsien
soe en ties oeranies se o-molo-ghoemen,

 كى تين أنالي إبسين صو إن تيس: كى تين أجيان صو أناسطاسين
.اورانيس سى اومولوغومين
ُ
Uw heilige verrijzenis, en Uw opvaren naar de hemelen
belijden wij.

.نعتــــرف
،ت
ِ صعو ِدك إلى السمـــــوا
ُ  و، وبقيـامتِــك المقـدس ِة
ُ
Wa be kejamatiek elmokaddase wa so3oedike iela
samawaat na3taref,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ce `enoumen ce eulogoumen ci eu,arictoumen Kuri`e @ ke
de`ome;a cou `o :eoc `ymwn.
Se e-noemen se evloghoemen se ev-garies-toemen
Kyrië, ke ze o meta soe o The-os iemoon.

سى إنومين سى إفلوغومين سى إفخاريس تومين كيريى كى ذى او ميطا
.صو او ثيؤس إيمون
ُ
Wij loven U, wij zegenen U, wij danken U, o Heer. Wij
smeken U, o onze God.

. ونتـضـرع إليـــــك يا إل ُهنــا،نباركـُـك نشكـــُرك يـارب
ِ نس ِبّ ُحــك
nosabi7ok nobarikok nashkorok yarab, wa natadarra3
ielajka ya ielahona.

Celebrant

، فإذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكر نزولك على األرض
 وقيامتك من،  وقبرك ثالثة أيام، وموتك المحيي
،  وصعودك إلى السموات، األموات

يقول الكاهن

k

B

Terwijl wij, o onze Meester, Uw nederdaling
naar de aarde gedenken, Uw levengevende
dood en Uw verblijf in het graf gedurende
drie dagen, en Uw verrijzenis uit de doden,
dat U bent opgevaren naar de hemelen

Celebrant

يقول الكاهن

وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني اآلتى من
قـرب لـك قـرابينـك
ُ ُ ن، السموات المخوف المملوء مجدا
 وفـي،  ومـن أجل ك ِ ّل حال،  على ك ِ ّل حال، من الـذي لـك
. كـ ِ ّل حال
en dat U gezeten bent aan de rechterhand
van Uw Vader, en Uw wederkomst uit de
hemel, vreeswekkend en vol glorie, offeren
wij U van Uw gaven die U toebehoren, voor
alles om alles en in alles.

يـقــول الـشماس

Diaken

Ouwst `mV]
ou`c;erter.

qen

ouho]

nem

Oe-oosht em Efnoetie gen oe-hotie nem
oe ester-ter.
. اواوشت إم إفنوتى خين او هوتى نيم او إسترتير
Aanbid God in eerbied en vreze.
.إسجـدوا للـه بخـوف ورعــــدة
Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen wa ri3daten.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tenhwc
`erok
ten`cmou
`erok
tensemsi `mmok tenouwst `mmok.

Ten hoos erok ten esmoe erok ten shem-shie
emmok ten oe-oosht.
.ت إمموك
ِ اواوش
ُ تين هوس إيروك تين إسمو إيروك تين شمشى إمموك تين
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U en
aanbidden U.

. نسب ُحــك نبــاركـُـك نخـد ُمـــك نسجــ ُد لـــك
Nosabe7ok, nobarikok, nagdomok, naskho-dolak.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen `amyn.
Pros-goomen amien .

. بـــروس خوميـــن أمين
Laat ons aandachtig zijn amen .

. ننصت أمين
Nanset amien.

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh paiwik men `ntefaif `ncwma
efouab `ntaf.
Oewoh pai oik men intef aif in coma efoewab
intav.
. أووه باى اويك مين إنتيف أيف إن صوما إفؤواب إنطاف
En dat Hij dit Brood laat worden tot Zijn Heilig
Lichaam.
ُ
.الخبــز يجعلـه جسـدا مقـدسـا لـه
وهـذا
We haza algobz jakh3alaho khasadan mokadasan laho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

}nah] Amyn.
Tie nahtie Amien.
.  أمين: تي ناهتي

Dat geloof ik amen.
. اُؤمن

o2men .

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh pai`avot de on `n`cnof eftaiyout @
`nte ]di`a;yky `mberi `ntaf.
Oewoh pai avot ze on in isnof ef-tajot inte ti zia-thiki
imveri intaf.
.أووه باى أفوت ذى أون انئسنوف إتتايوت إنتى تى ذياثيكى إمفيرى إنتاف
En ook deze kelk tot het Kostbaar Bloed van Zijn
nieuwe verbond.

.الكـأس أيضا دمــا كريمــا للعهــد الجـديــ ِد الــذي لـه
وهــذه
ُ
We hazihi el-ka2s aidan daman kariman lel 3ahd elgadied allzi laho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke Palin }nah] Amyn.
Ke palin Tie nahtie Amien.
.  أمين: كي بالين تي ناهتي
Dat geloof ik eveneens.

. وأيضا اُؤمن
We aidan o2men .

Celebrant

يقول الكاهن

Eu] `mmof `e`p,w `ebol `nte ninobi@ nem
ouwnq `n`eneh `nnye;na[i `ebol `nqytf.
إفتى إمموف إإبكو إيفول إنتى نى نوفى نيم اواونخ إن إينيه إن ني
. إثناتشى إيفول إنخيتف
gegeven tot vergiffenis van de zonden, en
ten eeuwigen leven voor hen, die deel
hebben aan Hem.
. وحيـاة أبديــة لمـن يتنــاول منـــــه،يُعطى لمغفــرة الخطـايــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië elison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am, Jarabor7am, Jarabor7am.

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
K

B

لينك الطلبة

Celebrant

يقول الكاهن

 ثبت أساس: * نعم نسألك أيها المسيح إلهنا
. الكنيسة
* Ja, wij vragen U, o Christus onze
God, bevestig het fundament van de
kerk.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  فلتتأصل فينا، * وحدانية القلب التى للمحبة

* Dat de eenheid van hart, die
bestaat in de liefde, in ons geworteld
moge zijn.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  سهل لنا طريق التقوى، * لين ُم بر اإليمان

* Dat de rechtvaardigheid van het
geloof moge toenemen, effen voor
ons het pad van de godsvrucht.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

.* الرعاة أضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم

* Leid de herders en
degenen die zij hoeden.

bevestig

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 نسكا للرهبان,* أعط بهاء لإلكليروس
.والراهبات
* Schenk waardigheid aan de clerus,
ascese aan de monniken,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 حياة صالحة، * طهارة للذين في البتولية
.للذين في سر الزيجة
* zuiverheid aan hen die in kuisheid
leven, een deugdzaam leven aan de
gehuwden,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  صالحا لألغنياء، * رحمة للذين في التوبة

* genade aan de boetvaardigen,
goedheid aan de welgestelden,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  معونة للمساكين، * وداعة للفضالء

* Zachtmoedigheid aan de hooggeplaatsten, hulp aan de behoeftigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

. الذين في الحداثة أدبهم، * الشيوخ قوهم

* Sterk de ouderen, disciplineer de
jeugdigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

.  عمال للمحتاجين، * نجاحا للطلبة

* Succes aan de studenten, werk
aan de werkzoekenden.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 لتنقض إنقسامات، * غير المؤمنين ردهم
.الكنيسة

* Breng de ongelovigen terug, laat
de scheuringen van de kerk
eindigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

 ونحن كلنا إحسبنا، * حل تعاظم أهل البدع
. في حدانية التقوي

يقول الكاهن

B

* Breek de hoogmoed van de ketters, en
tel ons allen mee in de eenheid van de
godsvrucht.

Gelovigen

B

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië elison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am, Jarabor7am, Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

De zeven Kleine
Voorbeden
السبعة أواشي الصغار

Gebed voor de
Vrede
أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

k

يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة ،
أذكـر
ُ
الـوحيـد ِة المقـدسـة  ،الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة .

B

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

Diaken

يـقــول الـشماس

سالم الـواحـد ِة المقـدســ ِة الجامعــ ِة
صلـوا من أج ِل
ِ
. كنــيــســـ ِة اللـــه األرثـوذكسيـة، الـرسـولي ِة
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige,
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk
van God.
Salloe men akhl selem el-we7ede el mokaddeseh
el-kheme3a el-rasolije, kanieset alleh el-orthozokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

األواشي

Het Gebeden

Gebed voor de
Vaders
أوشية البطريرك واألساقفة

Celebrant

يقول الكاهن

،هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقصاها
، والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة
Deze Kerk die van het ene einde tot
het andere einde van de wereld is.
En degenen die in haar het woord
van de waarheid recht verdelen.

Celebrant

يقول الكاهن

)...( وباألكثر بطريركنا األب المكرم البابا أنبا
وشريكه في الخدمه الرسوليه أبينا االسقف
. )...( المكرم األنبا

Bovenal
onze
patriarch,
de
eerbiedwaardige vader abba (...)
En zijn deelgenoot in de dienst,
onze vader de bisschop, abba (…) .

Diaken

يـقــول الـشماس

) بابـا...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي
،اإلسكندرية
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) paus,
patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,
Salloe men akhl raies kehenetne elbaba el-anba
(…), baba wa batriark wa ra-ies asakefet
elmediene el-3ozma el-eskenderije,

Diaken

يـقــول الـشماس

وشـريكه في الخـدمة الرسولية أبينـا األسقـف المكرم
. ) وسـائـر أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن...( األنبا
En voor zijn deelgenoot in de dienst, onze
vader de bisschop abba (...) En voor al onze
orthodoxe bisschoppen.
we sheriekehoe fil gedma el-rasoelejah abine
el-oskof elmokkram el-anba (…) wa sa-ir
asakifatne elortho- zoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
hegoemenen,
priesters, diakenen,

أوشية القمامصة والقسوس
والشمامسة

Celebrant

يقول الكاهن

 األساقفة، وعن الكائنين ههنا والذين رقدوا
والشمامسة
والقسوس
والقمامصة
.واإليبوذياكونيين
En voor hen die hier aanwezig zijn, en
hen die ontslapen zijn; de bisschoppen,
hegoemenen, priesters, diakenen en
subdiakenen.

Diaken

يـقــول الـشماس

والقسـوس
صلـــوا مــن أجـــ ِ ّل القمامصـ ِة
ِ
 وسبـــع، والشمـــامســــــــــ ِة واإلبـوديـاقــونيـــــن
.ت كنيســـ ِة اللــــه
ِ طغمــــا
Bid voor de hegoemenen, priesters, diakenen,
subdiakenen en de zeven rangen van Gods Kerk.
Salloe men akhl el-kamamesa wa el-kesoes wa elshememisa wa el-eboeziakone-jien, wa elsaba3
taghamaat kaniesat illeh.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

واألغنسطسين والمرتلين والقارئين والرهبان
والعذارى واألرامل واأليتام والنساك وعن كل إمتالء
. كنيستك يا إله المؤمنين
En de lezers, de zangers, de exorcisten,
de monniken, de maagdelijken, de
weduwen, de wezen, de asceten, de
leken en voor heel de volheid van Uw
heilige Kerk, o God van de gelovigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
koningen (leiders)
)أوشية الملوك (الرؤساء

Celebrant

يقول الكاهن

أذكر يارب الذين تملكوا في التقوي والذين هم
. اآلن حكام

Gedenk, o Heer, hen die in
rechtvaardigheid geregeerd hebben
en hen die nu regeren.

Diaken Diaken

يـقــول الـشماس
يـقــول الـشماس

.صلوا من أجل ملوكنا ( رؤسائنا ) ُمحبي المسيح
Bid voor onze koningen (leiders), die
Christus liefhebben.
Salloe men akhl moloekene (ro-ese-ene)
mo7ibie el-Messie7.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
overheid en alle
krijgslieden
أوشية الذين في
الجهازالحكومي واألجناد

Celebrant

يقول الكاهن

أذكر يا رب إخوتنا المؤمنين األرثوذكسيين
. الذين في البالط وجميع األجناد

Gedenk, o Heer, onze gelovige
orthodoxe broeders bij de overheid
en alle krijgslieden.

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل اإلخوة المؤمنين األرثوذكسيين
. الذي في البالط وسائر األجناد
Bid voor onze gelovige orthodoxe broeders bij
de overheid en alle krijgslieden.
Salloe men akhl el-egwa el-mo2menien elortho-zokse-jien el-laziena fie el-balat, wa saer el-akhnaad.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Offeranden
أوشيـة القـرابين

Celebrant

 والذين قُدمت، أذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين
 والذين قُدمت بواسطتهم أعطهم كلهم األجر، عنهم
. * السمائي

يقول الكاهن

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* .
* بدون اللحن المعروف

Diaken

يـقــول الـشماس

صلـوا من أجـل هـذه القـرابيـن المقـدسـة
َ
. *والـذيـن قـدَمـوهــا
 وتقدمتنا، الكـريمـة
Bid voor deze heilige en kostbare offergaven, voor
onze offers en voor hen die ze opgedragen hebben.
Heer ontferm U* .
Salloe men egli hazihie el-karabien el-mokaddasa
el-kariema, wa tak-domatna wa alla-ziena
kaddamoeha. Jarabo-er7am *.
* بدون اللحن المعروف

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
ballingen
أوشية المسبيين

Celebrant

يقول الكاهن

أذكر يا رب الساكنين في الجبال والمغاير
. وإخوتنا الذين في السبي

Gedenk, o Heer, hen die in de
bergen en grotten leven, en onze
broeders in ballingschap.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل ال َمسبيين

Bid voor de ballingen.
Sallo men akhl almasbejieen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

. أنعم عليهم بالعودة سالمين إلى منازلهم

Begenadig

hen met een vredige
terugkomst naar hun huis.

يـقــول الـشماس

Diaken

. إسجدوا هلل بخوف

Aanbidt God in vreze.
Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen.

Celebrant

يقول الكاهن

Peklaoc gar nem tekek`klyci`a ce]ho `erok @
ouoh `ebolhitotk `e`Viwt nemak @ eujw
`mmoc.

Pek la-os ghar nem tek ekliesia se tie ho erok
oewoh evol hietotk eEfjoot nemak evkho emmos:
بيك الؤس غار نيم تيك إككليسيا سي تي هو إيروك اووه إيفول
.هيتوتك إإفيوت نيماك إفجو إمموس
Want Uw volk en Uw kerk vragen U, door U en met U
tot de Vader, zeggende:
: ألن شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى اآلب معك قائلين

يقول الكاهن

Celebrant

Je nai nan : je nai nan : je nai nan
: V] `Viwt pipantokratwr .
Zje nai nan : zje nai nan : zje nai nan : Efnoetie Efjoot pie
Pandokrator.

 إفنوتي إفيوت بي:  جي ناي نان:  جي ناي نان: جي ناي نان
.باندوكراطور
Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U
Pantokrator .

over ons o God, de

.  يا هللا اآلب يا ضابط الكل:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah el-eb ya dabet el-kol .

Celebrant

يقول الكاهن

Je nai nan : je nai nan : je nai nan
: V] pencwtyr .
Zje nai nan : zje nai nan : zje nai nan : Efnoetie
Pensootier .
.  إفنوتي بين سوتير:  جي ناي نان:  جي ناي نان: جي ناي نان
Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U over ons o God,
onze Verlosser .
.  يا هللا مخلصنا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah mogallisna .

Celebrant

k

يقول الكاهن

Je nai nan : je nai nan : je nai nan :
V]
ouoh
nai
nan
Kuri`
e
`
e
le`
y
con
.
B

Zje nai nan : zje nai nan : zje nai nan : Efnoetie oewoh nai
nan, Kyrië eleison .
.  إفنوتي اووه ناي نان كيرياليسون:  جي ناي نان:  جي ناي نان: جي ناي نان
Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U over ons o God,
Ontferm U over ons, Heer Ontferm U .
.  يارب ارحم:  يا هللا ثم إرحمنا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah thomma er-7amna :
Jarabor7am .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ele`ycon : Ele`ycon : Ele`ycon : `ymac o
:eoc `o Patyr `o Pantokratwr .
Eleisoniemas : Eleisoniemas : Eleisoniemas : o The- os
o Patier o Pando-krator.
.  إيماس اوثيؤس اوباتير اوباندوكراطور:  إليسون:  إليسون: إليسون
Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U over ons o God,
de vader, de Pantokrator .
.  يا هللا اآلب يا ضابط الكل:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah el-eb ya dabet el-kol

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ele`ycon : Ele`ycon : Ele`ycon : `ymac o
:eoc `o Patyr `o cwtyr `ymwn .
Eleisoniemas : Eleisoniemas : Eleisoniemas : o The- os o
Sootier iemoon .
.  إيماس اوثيؤس اوسوتير إيمون:  إليسون:  إليسون: إليسون

Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U over ons o God, onze
Verlosser .
.  يا هللا مخلصنا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah mogallisna .
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Eleisoniemas : Eleisoniemas : Eleisoniemas : o The- os ke
eleison iemas : Kyrië eleison.
.  كيرياليسون:  إيماس اوثيؤس كي إيليسون إيماس:  إليسون:  إليسون: إليسون
Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U over ons o God,
Ontferm U over ons, Heer Ontferm U .
.  يارب ارحم:  يا هللا ثم إرحمنا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah thomma er-7amna :
Jarabor7am .

Celebrant

يقول الكاهن

ألن شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى اآلب
: معك قائلين
Want Uw volk en Uw kerk vragen U,
door U en met U tot de Vader, zeggende:

Gelovigen

يـقــول الـشعب

 يا هللا اآلب يا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
.ضابط الكل

Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U
over ons o God, de vader, de
Pantokrator.
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah
el-eb ya dabet el-kol .
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يـقــول الـشعب

.  يا هللا مخلصنا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا

Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U
over ons o God, onze Verlosser .
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah
mogallisna .
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يـقــول الـشعب

:  يا هللا ثم إرحمنا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
. يارب ارحم
Ontferm U : Ontferm U : Ontferm U
over ons o God, Ontferm U over ons,
Heer Ontferm U .
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah
thomma er-7amna : Jarabor7am .

Celebrant

يقول الكاهن

أنعم على شعبك بوحدانية القلب أعط طمأنينة
.للعالم إعتداال حسنا للهواء

k

B

Begenadig Uw volk met de eenheid
van hart, schenk kalmte aan de
wereld en een goede gesteldheid
aan de wind.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de Natuur
( de hemelwinden - de wateren van de
rivieren - het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
) ( أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

Celebrant

يقول الكاهن
Arikataxioin P¡ ni``ayr `nte `tve nem nikarpoc `nte
`pkahi @ nem nimwou `nte `viaro @ nem nici] nem nici] nem
nicim nem nirwt `nte `tkoi @ etqen tairompi ;ai@ `cmou
`erwou.

 نيم نى، أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى إبكاهى
 خين طاى،  نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى روت إنتى إتكوى، مواو إنتى إفيارو
ُ
. إيرواو
إسمو
، رومبى ثاى
ُ
ُ
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.
،نهــــار
 وصعــو ِد ميـــا ِه األ،األرض
ت
يارب أهـويـة
تفضل
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
ُ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ والـزروعِ والعشـ
ِ ، في هـذه السن ِة،ت الحقـ ِل

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen ni`ayr `nte `tve nem nikarpoc
`nte `pkahi @
Toobh ezjen nie a-ier ente etfe nem nie karpos ente
epkahie,
:  نيم ني كاربوس إنتى إبكاهي: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de aarde,
، وثمرات األرض،إطلبوا عن أهوية السماء
Ot-loboe 3en ehwejet el-seme2 wa thamarat el-ard,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem `pjinmosi `e`pswi : `nte niiarwou
`mmwou @
nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroo-oe em
moo-oe,
: مواو
يارواو إم
 إنتى ني: نيم إب جين موشي إإبشوى
ُ
ُ

de toename van de wateren van de rivieren,
، وصعــود ميـــاه األنهــــار
We so-3oed me-jah elanhaar,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem nici] nem nicim : nem nirwt `nte
`tkoi.
nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente et koi.
:  نيم ني روت إنتى إتكوي: نيم ني سيتي نيم ني سيم
het zaad, het kruid en het veldgewas in dit jaar.
.  في هـذه السنـة، والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل
we el-zeroe3 we el-3oshb we nebet el-7akl fie
heziehi el-senne.

يـقــول الـشماس

Diaken

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou `erwou
Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroo-oe,
: إيرواو
هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو
ُ
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسي ُح إلهنا
Lekei joba-rikhe El Massie7o ielaahna,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouoh `ntefsenhyt qa pef`placma: `eta
nefjij ;amiof : `ntef,a nennobi nan `ebol .
oewoh entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh thamjof, entef ka
nen novie nan evol.

 إنتيف كانين نوفى:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. نان ايفول
en erbarmen heeft met Zijn schepping die gemaakt is door Zijn
handen en onze zonden vergeeft.

. ويغفـــر لنـا خطـايانـــا، ويتحنـن على ُجبلتـِـه التي صنعتهـا يـداه
we jete7ennen 3ele khobletihie el-latie sana3at-ha jedeh, wa jaghfer lene gatajene.
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يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.
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يقول الكاهن

Anitou `e`pswi kata nousi kata vy`ete vwk
`n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @ marou;iqi
`nje nef`;lwm@ marou`asai `nje nefoutah.
اونوف إم إبهو إم
ُ  ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
.  مارو آشاى إنجى نيف أوطاه: إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
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.
األرض ليــــــرو حـرثـُهــــا
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، أثمـارهــا
ولتكثــر
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioiko-nomin
`mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou `epi`,lom `nte ]rompi
hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين إم بين: اواوسخ
ُ او إجروج نيم
ُ سيف طوطف إى
 إسمو إيبى إكلوم انتى تى رومبى هيتين: جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تيك ميت إخرستوس
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,

 بارك إكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصا ِد
.بصالحك
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
e;be nihyki `nte peklaoc @ e;be ],yra nem piorvanoc @ nem
pisemmo nem pirem`njwili @ nem pirem`njwili @ nem e;byten tyren
qa ny`eterhelpic `erok @ ouoh ettwbh `mpekran =e=;=u @

 إثفى تي شيرا نيم بى أورفانوس نيم بى: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت إيرهيلبيس: شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيروك
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.

 ومن،ضيف
ب وال
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
ُ
. ونطلب إسمك القدوس
نحن الذين نرجوك
أج ِلنا كُل ِنا
ُ
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يقول الكاهن

Je nenbal `nouon niben ceerhelpic `erok @ je `n;ok et]
`ntou`qre nwou qen oucyou enanef. Ariou`i neman kata
tekmetaga;oc @ vyet] `qre `ncarx niben@
 جى إنثوك إت تى إنطو: اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
ُ جى نين فال إن
 في, أري اووى نيمان كاطا تيك ميت أغاثوس. سيو إينانيف
إخرى
ُ او
ُ نواو خين
ُ
. إيت تى إخرى إن صاركس نيفين
Want aller ogen zien hoopvol naar U uit, omdat U hun
te rechter tijd hun spijs geeft. Handel met ons naar Uw
goedheid, U, die spijs geeft aan al wat leeft.
 إصنع، عطيهم طعامهم في حين حسن
ِ ُ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
، معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد
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يقول الكاهن

moh `nnenhyt `nrasi nem ouounof @ hina `anon hwn `ere
`vrwsi `ntoten qen hwb niben `ncyou niben @ `ntenerhou`o qen
hwb niben `n`aga;on.
 هينا أنون هون إيرى إفروشى إنتوتين: اونوف
ُ او
ُ موه إن نين هيت إن راشى نيم
. إيرهواو خين هوف نيفين إن أغاثون
خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين
ُ
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.

ُ
نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء
 لكي، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، ك َّل حين

يـقــول الـشعب
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Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

الطلبة

Litanie

Litanie (al-telba)
B

الطلبة

Celebrant

يقول الكاهن

.  راحة للمعوزين، * شفاءا للمرضي

* (Schenk) genezing aan de
zieken, rust aan de behoeftigen,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

. قبوال لأليتام، * إطالقا للذين في السبي

* vrijlating aan de ballingen,
opvang voor de wezen,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 المتضايقون أشبعهم، * مساعدة لألرامل
. بالخيرات

* hulp voor de weduwen,
Verzadig de bedrukten met al
wat goed is.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  القيام ثبتهم، * الساقطون أقمهم

* Richt
de
gevallenen
bevestig de standvastigen.

op,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 المعترفون إقبل إليك، * الراقدون أذكرهم
. إعترافهم

* Gedenk de ontslapenen,
aanvaard de gebeden van de
biechtelingen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

،* الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك
. ومؤمنوك عدهم مع شهدائك

* Reken de zondaars die berouw
hebben getoond onder Uw
gelovigen, reken Uw gelovigen
onder Uw martelaren.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.* الذي ههنا إجعلهم متشبهين بمالئكتك

* Maak hen die hier aanwezig
zijn gelijkend op Uw engelen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

* ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى
.خدمتك ونحن غير المستحقين إقبلنا إليك

يقول الكاهن

k

B

* En ook wij, door Uw genade
geroepen in Uw dienst, hoewel wij
onwaardig zijn, neem ook ons bij U
aan.

Gelovigen
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يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië elison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am, Jarabor7am, Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Plaats
أوشية الموضع

Celebrant

يقول الكاهن

دس
هـــذا
خـالص
يارب
ذكـر
أ
ِ المــوضـع المقــ
ُ
ِ
 وكل المـواضع وكل أديـــر ِة آبـائنــا، الـذي لك
.األرثــوذوكسييــن

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

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e `uper tyc cwtyriac tou kocmou
@ ke tyc polewc `ymwn tautyc*@ (ke tou
monactyrio `ymwn toutou)

Pros ev eksas-te ie per ties sootierias toe kosmoe ke ties
poleos iemoon tav ties*(ke toe monastierioo iemoon toe-toe)
 ( كى تيس بوليؤس:  سوتيرياس طو كوزمو: إبروس إيف اكصاستى إيبرتيس
)طو
ُ طو
ُ تو موناستيريو إيمون
ُ  (كي: *) إيمون طافتيس

Bid voor het heil van de wereld, (onze stad)*, (onzeklooster)
) (وديرنا هذا،*) (ومـدينتـنـا هـــذه،العـالــم
خــــالص
صلـوا مــن أجـ ِ ّل
ِ
ِ
Salloe men akhl gallas el-3elem, wa medienetne hezihie*, (wa
dayrona haza)

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke pacon polewn ke twn ,wrwn @ ke
nycwn ke monactyrion .
Ke pasoon poleoon ke toon gooroon ke nieson ke
monastierioon.
. كى نيسون كى موناستيريون: كى باسون بوليؤن كى طون خورون
alle steden en landstreken, alle eilanden en kloosters.
.والجزائــر واألديـــر ِة
واألقاليـم
المـدن
وسـائـــــر
ِ
ِ
ِ
ِ
wa se2er el-moddon we el-akaliem we el-kheze2er, wa
el-edjera.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

وكل مدينة وكل إقليم والقري وكل زينتها ونجنا من
الغالء والوباء والزالزل والغرق والحريق وسبي
. البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطقة
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.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

لينك

Link

صالة قبل التناول
Gebed voor de
heilige Communie

أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de
patriarchen

Gedachtenis der Heiligen مجمع القديسين

Gedachtenis der
Heiligen
مجمع القديسين

Celebrant

تفضل يارب أن تذكر جميع القديسين الذي أرضوك
 آبائنا القديسين رؤساء اآلباء واألنبياء، منذ البدء
،والرسل والمبشرين واإلنجيليين

يقول الكاهن

k

B

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,

Celebrant

يقول الكاهن

، والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في اإليمان
وباألكثر القـديسـة المملوءة مجـدا العـذراء كل حين والدة اإلله القديسة
. الطاهـرة مريــم
de martelaren, de belijders en alle zielen van de
rechtvaardigen, die volmaakt zijn geworden in
het geloof.
En vooral de heilige, glorievolle Altijd-Maagd, de
zuivere Moeder Gods, de heilige Maria.

Celebrant

يقول الكاهن

 والقديس إستفانوس رئيس،والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد
، وناظر اإلله مرقس الرسول الطاهر والشهيد،الشمامسة وأول الشهداء
 والقديس باسيليوس، والقديس كيرلس،والبطريرك القديس ساويرس
. والقديس إغريغوريوس
En de heilige Johannes, de voorloper, de doper
en martelaar; de heilige Stefanus, de aartsdiaken
en eerste martelaar; en de heilige Markus, de
apostel, Evangelist, en martelaar; de heilige
patriarch Severus; de heilige Cyrillus; de heilige
Basilius; de heilige Gregorius.

Celebrant

يقول الكاهن

وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بوال والثالثة
، أنبا مقارات القديسين
En onze rechtvaardige vader, de grote
abba Antonius; de rechtvaardige abba
Paulus; en de drie heilige Macarii;

Celebrant

يقول الكاهن

وأبانا أنبا يحنس وأبانا أنبا بيشوي وأبوينا القديسين الروميين
مكسيموس ودوماديوس والتسعة واألربعين شهيدا شيوخ شيهيت
. والقوى القديس أنبا موسى
onze vader abba Johannes de hegoemen;
onze vader abba Pishoi; onze heilige
Romeinse vaders Maximus en Dometius; de
negenenveertig martelaren; en de sterke
abba Mozes.

Celebrant

يقول الكاهن

وأبانا أنبا باخوم أبا الشركة وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين
، وأبانا انبا نفر السائح وأبانا أنبا صموئيل المعترف
Onze vader abba Pachomius, de vader van
de koinonia; onze vader abba Shenoete de
archimandriet; onze vader abba Noefer de
anachoreet; onze vader abba Samuël de
Belijder;

Celebrant

يقول الكاهن

وكل مصاف قديسيك هؤالء الذين بسؤالتهم وطلباتهم إرحمنا
. كلنا معا وانقذنـا من أجل اسمـك القدوس الذي دعى عـلـيـنـا
en alle koren van Uw heiligen, ontferm U
over ons allen door hun smekingen en
gebeden en red ons, omwille van Uw Heilige
Naam, die over ons uitgeroepen is.

Diaken

يـقــول الـشماس

Nyetws maroutaou`o `nniran @ `nte nenio]
`e;ouab `mpatriar,yc `etauenkot @
Nie et oosh ma-roe ta-oeo en nie ran ente nen jotie eth-oewab em patriarshies etav enkot,
ني إتؤش مارو طا اواو إن ني ران إنتى نين يوتى إثؤواب إم باطريارشيس إيطاف إنكوت

Laat de lezers de namen opnoemen van onze heilige vaders,
de patriarchen, die ontslapen zijn.
،القارئـون فليقـولـوا أسما َء آبائنا البطـاركـــة القديسين الــذيـن رقـــدوا
Alkare-oen fal-jakolo , esma2 ebe2ene albatareka elkidisien allezine
rakado,

Diaken

يـقــول الـشماس

P¡ ma`mton `nnou'u,y tyrou @ ouoh
`ntef,a nennobi nan `ebol .

Eptshois ma emton en noe epsieshie tieroe oewoh entef ka
nen novie nan evol.
. اووه إنتيف كانين نوفى نان ايفول: إبشويس ما إمطون إن نو إبسيشي تيرو
De Heer schenke hun zielen de eeuwige rust en
vergeve onze zonden.
.ويغـفــر لنـا خطـايـانـــــا
،الـــــرب يـُـنـيـ ُح نفــوسهــم أجمعيـــن
ُ
ُ
A-rrabo jonaie7 nefosehom akhme3ien, we jaghfer lene
gatajene.

لينك

Link

لحن بي نيشتي
De hymne Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة
De Grote Pie nieshtie
لحن إفشيس
De hymne Ev-shes
أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de patriarchen

يـقــول الـشعب

Gelovigen

B

Ere pou`cmou `e;ouab @ swpi neman @
`amyn.

E-re poe esmoe eth-oe-wab shoopie neman.

.  آمين:  شوبى نيمان: إيرى بو إسمو إثؤواب
Laat hun heilige zegen met ons zijn, Amen.

ُ
. آميـن: تكـون معنـا
، ُبــركـت ُهـم المقـدســة

Barakat-homol
ma3na amien.

mokadassah

faltakoen

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Doxa ci Kuri`e @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon @
Zoksa sie Kyrië, Kyrië eleison Kyrië eleison,

 كيريي ليسون:  كيريي ليسون: ذو كصاسي كيريي
Aan U, o Heer, zij de glorie, Heer ontferm U,
Heer ontferm U,

، إرحـــــم
، إرحـــــم
، يـارب
المجــ ُد لـك
ْ يـــارب
ْ يـــارب
ُ
ُ
ُ
El makhdo lak ya rab, yarabor7am, yarabor7am,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `anapaucon @ `amyn .
Kyrië evlo-khieson Kyrië ana pavson, amien.

.  أمين: ي أنا بافصون
ّ  كيري: ي إفلوجيسون
ّ كيري
Heer zegen ons, Heer schenk hun de
eeuwige rust, Amen.

.  آميـن، يارب نيح ُهـم
، يـــارب بــاركـنـــا
ُ
ُ
yarabo barikna, yarabo naje7 hom amien.

لينك

Link

الترحيم
Gedenking van de doden

Celebrant

يقول الكاهن

Ari`vmeu`i `P=o=c `nnike,wouni @ `etanerpoumeu`i
`mpictoc @ nem ny on `ete `mpenerpoumeu`i
k
B `nor;odoxoc .
 إيطان إيربوميفئى إم: أرى إفميفىء إبتشويس إن نى كي كواونى
. نيم ني اون إيتى إم بين إيربو ميفئى إن اورثوذكسوس: بيستوس
Gedenk, o Heer, de overigen onder de gelovigen
die wij genoemd hebben en ook degenen die wij
niet genoemd hebben, de orthodoxen,
أذكر يارب المؤمنين اآلخرين الذين ذكرناهم المؤمنين وأيضا الذين لم
. نذكرهم األرثوذكسيين

Celebrant

يقول الكاهن

Nai `ete `anon nemwou hwc `aga;oc ouoh
`mmairwmi V].
. ناى إيتى أنون نيمواو هوس أغاثوس أووه إم ماى رومى إفنوتى
hen en ons tezamen met hen, want U bent goed en
menslievend, o God.

.  يا هللا كصالح ومحب البشر، هؤالء ونحن معهم

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Bol `ebol @ ,w `ebol @ `aricun,wrin nan
V] `nnenparaptwma @
Vool evol, koo evol, arie sien-goorien, nan
Efnoetie, in nen para-ptooma,

: فول إيفول كو إيفول أريسين خورين نان إفنوتى إن نين بارابطوما
Ontbind, vergeef en neem van ons weg, o God, onze
ongerechtigheden,

، حل وإغفر واصفح لنا يا هللا عن زالتنا
7il we eghfer, wasfa7 lene, ja allah, 3n zeletine,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ny`etanaitou qen penouws
ny`etanaitou qen penouws an @

@

nem

nie e-tan aitoe gen pen oe-oosh, nem nie e-tan aitoe
gen pen oe-oosh an,

 نيم نى إيطان أيطو خين بين اواوش أن: نى إيطان أيطو خين بين اواوش
die wij vrijwillig hebben begaan en die wij onvrijwillig
hebben begaan,
،  والتى صنعناها بغير إرادتنا، التى صنعناها بإرادتنا
Elleti sana3naha bi-ieradetine, welleti san3naha bigheiri
ieradetine,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ny`etanaitou
qen
ou`emi
ny`etanaitou qen oumetat`emi@

nem

nie e-tan aitoe gen oe-emie, nem nie e-tan aitoe gen oe
met at-emie,

:  نيم ني إيطان أيطو حين او ميت أت إيمي: نى إيطان أيطو خين او إيمي
die wij bewust hebben begaan en die wij onbewust hebben
begaan,

،  والتى فعلناها بغير معرفة، التى فعلناها بمعرفة
Elleti fe3elnehe
me3rifetin,

bi-me3rifetin,

wellti

fe3elnehe

bighiri

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nyethyp nem ny`e;ouwnh `ebol @ P[oic
ek`e,au nan `ebol .
nie et hiep nem nie eth-oe-oonh evol, Eptshois
ek-e-kav nan evol.
.  إبتشويس إك اى كاف نان إيفول: نى إت هيب نيم ني إث اواونه إيفول
de verborgene en de zichtbare, O Heer, vergeef ze ons .
.  يارب إغفرها لنا،الخفية والظاهرة
El-gefeia we e-zzahera, ja rab eghferha lene.

Celebrant

k

B

يقول الكاهن

`N;ok gar pe V] pinayt @ vye;ouws `m`vmou
an `mpirefernobi `m`vry] `ntefkotf ouoh
`ntefwnq : Matac;on V] `eqoun `epekoujai :

إنثوك غار بى إفنوتى بى نائيت فى إث اواوش إم إفمو آن إم بى ريف
 ماطاستون إفنوتى: إيرنوفى إم إفريتى إنتيف كوتف أووه إنتيف أونخ
: إيخون إيبك اوجاى
Want U bent de Barmhartige God, die niet de dood van
de zondaar wenst, maar dat hij zich bekeert en leeft.

.ألنك أنت هو هللا الرحوم الذى ال يشاء موت الخاطىء مثل ما يرجع ويحيا

Celebrant

يقول الكاهن

arioui neman kata tekmet`aga;oc @ vyet`iri
`mpihou`o `eny`eten`eretin `mmwou @ ie
ny`etenka] `erwou.
أرى أوى نيمان كاطا تيك ميت أغاثوس في إيت إيرى إم بى هواو إن نى
.  يى ني إيطان كاتى إيرواو: إيطان إيريتين إم مواو
Leid ons terug, o God, naar Uw verlossing. Handel met
ons volgens Uw goedheid, o Gij die meer doet dan wij
vragen of beseffen.
 يا من يصنع أكثر مما،  وأصنع معنا كصالحك، ردنا يا هللا الى خالصك
. نسأل أو نفهم

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Wcper yn ke ecte ectin @ `apo geneac ic
genean @
Oos-per ien ke este estien a-poe khene-as is
khene-an,
: أبو جيني أس إيس جى نى أن: اوس بيرين كى إستى إستين
Zoals het was, zo zal het zijn, van generatie tot
generatie,
ُ
، من جيـل إلى جيـل،يكـون
كمــا كــان وهكــذا
Kama kaan, wa hakaza jakoen, men khielin iela khiel,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke pantac touc `e`wnac twn `e`wnwn :
`amyn.
ke pandas toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.
.  أمين: كى بانداس طوس إي اوناس طون إي اونون

En tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.
.  آميــن، الدهــور
دهـــر
وإلى
ِ
ِ
Wa iela dahr el dehoer amien.

يقول الكاهن
{imwit qajwn `eqoun `etekmetouro @ Hina nem qen vai
kata `vry] on qen hwb niben @ `ntef[iwou ouoh
B `ntef[icmou ouoh `ntef[ici @ `nje peknis] `nran `e;ouab @

Celebrant

k

 هينا نيم خين فاى كاطا إفريتى أون: تشي مويت خاجون إيخون إيتيك ميت أورو
خين هوب نيفين إنتيف تشى اواو أووه إنتيف تشى إسمو أووه إنتيف تشيسي إنجى
. بيك نشتى إنران اثؤواب
Leid ons door de weg tot in Uw Koninkrijk, zodat
daarvoor, gelijk in alles, Uw Grote en Heilige Naam,
verheerlijkt, gezegend en verheven,
 يت َّمجــد ويتبــارك ويــرت ِفــع، لكي وبهذا كما أيضا في ك ِ ّل شئ،وإهدنا الي ملكوتك
، القـدوس
إس ِ ّمـــــك العظيـــ ُم
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Qen
hwb
niben
ettaiyout
ouoh
et`cmarwout@
nem
Iycouc
Pi,rictoc
pekmenrit `nsyri@ nem pi`P=n=a e` ;ouab.
 أووه ات إسمارواوت نيم إيسوس بى: خين هوب نيفين إتطايوت
. بيك مينريت إنشيرى نيم إبنفما اثؤواب: إخريستوس
wordt in alles wat waardevol en gezegend is met
Jezus Christus, Uw geliefde Zoon en de Heilige
Geest.
 مع يســوع المسيح إبـ ِنــك الحبيب،في ك ِ ّل شـئ كــريـــم ومبــارك
. القـــدس
ِ
ِوالــروح

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
k

B

Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

k

B

يقول الكاهن

Pennyb pencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc @
pireftanqo `nte nen'u,y.

 بي ريف طانخو:  بي ماي رومي إن أغاثوس: بين نيب بين سوتير
: إنتي نين إبسيشي
O onze Meester en Verlosser, de Goede
Menslievende, de Levengever van onze
zielen.
،  محيي أنفسنا،  محب البشر الصالح، يا سيدنا ومخلصنا

Celebrant

يقول الكاهن

V] vy`etaftyif `mmin `mmof `ncw]
qaron e;be nennobi.
إفنوتي في إيطاف تيف إممين إمموف إنسوتي خارون إثفي نين
.نوفي
O God die Zichzelf als een losprijs voor ons
heeft overgeleverd, wegens onze zonden.
. من أجل خطايانا، يا هللا الذي أسلم ذاته عنا خالصا

Celebrant

يقول الكاهن

Vy`ete `ebolhiten `p`asai `nte pefnai @
afbwl `ebol `n]metjaji `nte nirwmi.

 أففول إيفول: في إيطافتي إيفول هيتين إب أشاي إنتي بيف ناي
: أنتي ِ ميت جاجي إنتي ني رومي
Die door de overvloed van Zijn genade de
vijandschap van de mensheid heeft ontbonden.
، الذي بكثرة رحمته حل عداوه البشر

Celebrant

يقول الكاهن

Pimonogenyc `nnou] @ vyet,y qen kenf
`mPefiwt. Kuri`e `eulogycon.

: في إتشي خين كينف إمبيف يوت: بي مونوجينيس إن نوتي
. كيريي إفلوجيصون
O Eniggeboren God, die in de boezem van Zijn
Vader is, o Heer, schenk zegen.
.  يارب بارك،  الذي في حضن أبيه، أيها اإلله الوحيد الجنس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

1

Amyn.

Amien.
. أمين
Amen.

. حقا

Celebrant

يقول الكاهن

Vy`etaf`cmou `mpicyou ]nou on `cmou.

. في إيطاف إسمو إمبي سيو تينو اون إسمو
O Gij die gezegend heeft in die tijd,
zegen ook nu.

.  اآلن أيضا بارك، يا الذي بارك في ذلك الزمان

يـقــول الـشعب

Gelovigen

2

Amyn.

Amien.
. أمين
Amen.

. حقا

Celebrant

يقول الكاهن

Vy`etafer`agi`azin `mpicyou @ ]nou on
`ari`agi`azin.

.  تينو اون أري أجيازين: في إيطاف إير أجيازين إمبي سيو
O Gij die geheiligd heeft in die tijd, heilig
ook nu.

.  اآلن أيضا قدس، يا الذي قدس في ذلك الزمان

يـقــول الـشعب

Gelovigen

3

Amyn.

Amien.
. أمين
Amen.

. حقا

Celebrant

يقول الكاهن

Vy`etafvws `mpicyou @ ]nou on
vws.

.  تينو اون فوش: في إيطاف فوش إمبي سيو
O Gij die gebroken heeft in die tijd, breek
ook nu.
.  اآلن أيضا قسم، يا الذي قسم في ذلك الزمان

يـقــول الـشعب

Gelovigen

4

Amyn.

Amien.
. أمين
Amen.

. حقا

Celebrant

يقول الكاهن

Vy`etaf] `etoutou `nnef`agioc `mma;ytyc
ouoh `n`apoctoloc e` ;ouab `mpicyou.

في إيطاف تي إي توتو إننيف أجيوس إمماثيتيس اووة إن
: أبوسطولوس إثؤواب إمبي سيو
O Gij die gegeven heeft aan Zijn heilige
discipelen en reine apostelen in die tijd,
يا الذي أعطي تالميذه القديسين ورسله األطهار في ذلك
، الزمان

Celebrant

B

يقول الكاهن

}nou on pennyb moi nan nem peklaoc
tyrf @ pipantokratwr P=o=c Pennou].

 بي:  تينو اون بين نيب موي نان نيم بيك الؤس تيرف:
. باندوكراطور إبتشويس بين نوتي
geef zo ook nu, o onze Meester, ons en heel
Uw volk, o Almachtige Heer, onze God.
. الرب إلهنا، اآلن أيضا يا سيدنا أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكل

Diaken

يـقــول الـشماس

Amyn amyn `Proceuxac;e.
B

Amien, amien, pros ev eksas-te.
.أمين أمين إبروس إيف إكصاستي
Amen, amen, Laat ons bidden.
.آميـــن آميـــن صلوا
Amien, amien, Salloe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
B

Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
k

B

Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

لينك

Link

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
B

Index - الفهرس

De liturgie van sint Cyrillus

القداس الكيرلسي

De liturgie van
sint Cyrillus
القداس الكيرلسي

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

 اللهم يا من تجثو، يا رئيس الحياة وملك الدهور
له كل ركبة ما في السموات وما على األرض وما
، تحت األرض

يقول الكاهن

G

B

O Schepper des levens en Koning der
eeuwen, God voor wie elke knie zich
buigt van hen, die in de hemel, die op de
aarde en die onder de aarde zijn;

Celebrant

يقول الكاهن

الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت
 الذي تمجده األجناد، خضوع قضيب ملكه
،المالئكية
Voor wie iedereen onderdanig is en in de
band van slavernij, zich onderwerpt voor
de scepter van Uw koningschap. Aan wie
de engelenscharen glorie geven met de
hemelse machten,

Celebrant

يقول الكاهن

والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت ال يسكت ناطق
، وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء األرضيين أن نخدمك، بألوهيته
،  ألننا لم نفعل الصالح على األرض، ال من أجل نقاوة أيدينا
en alle rationele naturen, met een onophoudelijke
stem die Zijn Goddelijkheid uitroept. En zoals U
in ons behagen hebt gehad, wij de zwakken op
aarde, dat wij U mogen dienen; niet door de
reinheid van onze handen, want wij hebben geen
goeds gedaan op aarde.

Celebrant

يقول الكاهن

،بل ُمريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك
 إذ ندنو من مذبحك، إقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر
، المقدس ككثرة رحمتك
Maar U bent bereid ons, de ongelukkigen en
onwaardigen, van Uw reinheid te schenken.
Neem ons tot U aan O Goede Menslievende,
terwijl wij Uw heilige altaar benaderen
volgens de talrijkheid van Uw genade.

Celebrant

يقول الكاهن

،  والمملوء خالصا، وأجعلنا أهال للسالم السمائي الالئق بالهوتك
 ونُقبل بعضنا بعضا بقبلة، لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة
.مقدسة
En maak ons de hemelse vrede waardig die
Uw Goddelijkheid betaamt en vol verlossing
is, dat wij het aan elkaar mogen schenken in
volmaakte liefde. En elkaar de vredesgroet
mogen geven .

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e `upertyc teliac `irynyc :
Pros ev eksas-te ie-per ties telias irinies,
: إبروس إف إكصاستي إيبرتيس تيلياس إيرينيس
Bid voor de volmaakte vrede,
الســــالم الكامـــل
صلـــوا مــن أجـ ِل
ِ
Salloe men akhl el-salam el-kamel,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke `agapyc : ke twn `agiwn acpacmwn twn
`apoctolwn.
ke aghapies, ke ton, akhion, aspasmon ton,
apostolon.
.  كى طون أجيون أسباسمون طون أبوسطولون: كي آغابيس

De liefde en de heilige apostolische groet.
. الـرسوليـة،  والـُقبـلــ ِة الطاهـر ِة، والمحبـــ ِة
wa el-ma7aba, wa el-kobla al-tahera, el-rasoleje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 وال بفكر غاش، ال بحاسة مرذولة رافضة لمخافتك
 بل،  غير متفقة نياتنا في الخبث، مملوء من شر الخائن
، برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا

Niet met een verwerpelijk gevoel, dat Uw
vreze weigert, of listige gedachten vol van
de slechtheid van de verrader, zodat ons
geweten niet één is met het kwade, maar met
de wil van onze zielen en blijheid van onze
harten.

Celebrant

يقول الكاهن

 وال، إذ لنا العالمة العظيمة الكاملة التي لمحبة إبنك الوحيد
 ألنك أنت العارف، تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا
، كخالق جبلتنا أنه ليس مولود إمرأة يتزكى أمامك
Want wij hebben het grote en volmaakte teken
van de liefde van Uw Eniggeboren Zoon, Wendt
ons, Uw dienaren, niet af omwille van de smet
van onze zonden, want als Schepper kent U onze
aard, dat niemand geboren uit een vrouw, voor U
rechtvaardig is.

Celebrant

يقول الكاهن

 ونفس، فأجعلنا إذن أهال يا سيدنا بقلب طاهر
 ونقدم لك هذه،  أن نقف أمامك، مملوءة من نعمتك
، الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية
Maak ons daarom waardig, O onze
Meester, om met een rein hart en een ziel
vol van Uw genade, voor U te staan, en U
dit heilig, rationeel, spiritueel en
onbloedig offer op te dragen.

Celebrant

يقول الكاهن

 ألنك أنت،  وغفرانا لجهاالت شعبك، صفحا لزالتنا
. إله رؤوف متحنن
Voor de uitwissing van onze schulden en
de vergiffenis van de onwetendheden
van Uw volk, want U bent een
barmhartige en genadige God.

يقول الكاهن

Celebrant

وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والعزة
.... والسجود أيها اآلب واإلبن والروح القدس اآلن وكل أوان

En Gij zijt het tot wie wij omhoog zenden
glorie, eer en majesteit en aanbidding, O
Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd...
Groet elkaar - قبلـوا بعضكـُم

لينك

Link

Aspasmos Adam
(Efra7ie ja Mariam)
األسبسمس اآلدام
) ( إفرحي يا مريم
De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

Diaken

G

يـقــول الـشماس

Acpazec;e allylouc en vilymati `agi`w @
Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @

Aspazes-te allieloes en fielie matie agioo, Kyrië eleison, Kyrië
eleison, Kyrië eleison.

 كيريي ليسون كيريي ليسون كيريي: أسبازيستى الليلوس إن فيليماتي آجيو
. ليسون
Groet elkaar met een heilige kus, Heer ontferm U,
ontferm U, Heer ontferm U.

Heer

.رحـــم
، رحـــم
، رحـــم
، قبلـوا بعضكـُم بعضا بقبـلــة مقـدســـة
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ْ يـارب إ
ُ
ُ
ُ
Kabbelo ba3dakom ba3dan be koblatin mokaddesse, jarab-or7am,
Jarabor7am, Jarabor7am .

Diaken

يـقــول الـشماس

Ce kuri`e `ete vai pe Iycouc Pi,rictoc
`Psyri `mV] cwtem `eron ouoh nai nan .
Se Kyrië, e-te fai pe Iesoes Piegristos, Epshie-rie, em
Efnoetie, sootem eron, oewoh nai nan.

 سوتيم:  إبشيري إم إفنوتي:  إيتي فاي بي إيسوس بي إخرستوس: سى كيريي
.  اووه ناي نان: إيرون
Ja, Heer, U die zijt Jezus Christus, de Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.

. إسمعنـا وإرحمنـا،يــارب الـــذي هـو يســوع المسيح إبـن اللـه
نعــم
ُ
Na3am Jarab el-lezie howa Jassoe3 el-Massie7 Ibn Alla, esmaa3na wa
er7amna,

Diaken

يـقــول الـشماس

`Procverin kata `tropon @ `cta;yte kata
`tromou @
Prosferien kata tropon, esta-thie-te kata tromoe,
:  إسطاثيتى كاطا إطرومو: إبروسفرين كاطا إطروبون
Offer naar goed gebruik, sta in eerbiedige vreze,
،  قــفــوا بــرعـــدة، تقــدمـوا على هــذا الـرســــم
Takaddamoe 3ala haza el-rasm, keffoe be re3deten,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic `anatolac `ble'ate : `Proc,wmen.
ies anatolas eblepsa-te, Pros- goomen .
. إيس أناطوالس إف ِال بصاتي إبروس خومين

en richt uw blik naar het oosten. Laat ons
aandachtig zijn.
. ننصت، الشــرق إنظـروا
وإلـــى
ِ
wa iela el-sharkie on-zoroe, Nanset.

De hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

Hiten ni`precbia @ `nte ];e`otokoc =e=;=u Maria @
`P[oic ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresveeja ente tie theotokos eth-oewab Mareeja, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

 إبتشويس آري إهموت نان: هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا
.إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorspraak van de Moeder Gods, de heilige Maria, o Heer,
schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

.يــارب أنعــم لنـا بمغـفـرة خطايانــا
بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم
ُ
Bie shafa3aat waledat el ielah, el keddiesah Mariam, ya rab en3im lene be
maghferet gatayana,

De hymne Bie shafa3aat
لحن بشفاعات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e0
= v:
ge ( avmack ) akcw5 `mmon .
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( av mask ) ak sootie emmon.

 نيم بي إبنفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين اواوشت إمموك أوبي إخرستوس
.  جى ( أف ماسك ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader : en de Heilige
Geest: want U bent ) geboren (en heeft ons verlost.

)  ألنـك ( ُولدت،  والـروح القــدس،  مـع أبيـك الصالح، نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا
Naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7 el kodos, le annak
(woelidte) wa gallastana.

لحن بشفاعات

De hymne Bie shafa3aat

Eleoc `irynyc ;uci`a `enecewc.
Eleos irienies thie-sia e-ne se-os.
.إى ليؤس إيرينيس ثيسيا إينى سيئوس
De genade van vrede, het offer van lof.
.  ذبيحــةُ التسبيــح، رحمـــةُ الســـالم
Ra7mato elsalam, zabie7atol tasbie7.
Index - الفهرس

يقول الكاهن

Celebrant

O Kurioc meta pantwn `umwn .
G

B

O Kirios meta pandon iemoon .
. اوكيريوس ميطا باندون إيمون
De Heer zij met U allen .

. الـرب مع جمي ِعكُم
ُ
El-Rabbo ma3a gami3ekom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke meta tou `pneumatoc cou .
Ke meta toe pnevma tos soe .
. كى مى طاطو إبنفما طـو سـُـــــو

En met uw geest .
. ومع رو ِ ّحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw u` mwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .
. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .

. إرفعــوا قـلـوبـكُــم
Erfa3o koloebakom .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

E,wmen `proc ton Kurion .
Egoomen epros ton Kierion .
. إيخومين إبروس طون كيريون
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
.ب
ِ هي عـِنـ ِد الـر
Heja 3ende el-Rab .

يقول الكاهن

Celebrant

Eu,arictycwmen tw Kuri`w .
Evgaries-ties-omen too Kirio .
. إيف خاريستي صومين طو كيريو
Laat ons de Heer danken .

. الـرب
فلنشكــر
َّ
Fel nash-kore el- Rab .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Axion ke dikeon .
Aksion ke zieke-on .

. أكسيون كى ذى كيئون
Het is waardig en rechtmatig .
. مستحـق وعـــادل
Mosta7ikkon wa 3adel .

Celebrant

يقول الكاهن

 مستحـق، مستحـق وعـادل،مستحـق وعـادل
،  ألنــه بـالحـقـيـقـــة مستحــق وعــادل، وعـادل

G

B

Het is waardig en rechtmatig, waardig en
rechtmatig, waardig en rechtmatig, want
het is waarlijk waardig en rechtmatig,

Celebrant

يقول الكاهن

ومقــدس والئــق ونـافــع لـنفـوسنــا وأجسادنا
ُ
اآلب
الكائـن السيـ ُد الــرب اللـه
 أيهـا، وأرواحنا
ُ
ُ ضاب
. في كــل زمان وبكـل مكان لـربـوبيتـ َك، ط الكـل
heilig en betamelijk en heilzaam voor onze
zielen, lichamen en geesten, O Gij die zijt, de
Meester, Heer, God de Almachtige Vader, dat
wij ten alle tijden en op alle plaatsen van Uw
heerschappij-

Celebrant

يقول الكاهن

َ  ونخـد َم، ــك
َ  ونبار َك، لـك
َ  ونرتـ َل، أن نسب َح َك
،ـك
َ نعتـرف
َ َ  ونشكُــ، لـك
َ ونس ُجـ َد
لـك
 و، ونمجـد ََك، رك
َ
، ليال ونهارا

U prijzen, U bezingen, U zegenen, en U
dienen; en dat wij U aanbidden, U dankzeggen, U verheerlijken en U belijden,
dag en nacht,

Celebrant

يقول الكاهن

 وتمجيدات، يسكـت
 وقـلـب ال، بشفاه غـيـر هـادئـة
ُ
خلـق السمـوات وما في
 أنـتَ هـو الـذي، ال تـنقـط ُع
َ
، واألرض وكـل ما فيهــا
، السموات
َ
met onophoude-lijke lippen, een aanhoudend hart en oneindige verheerlijkingen. Gij zijt het die de hemelen heeft
geschapen en al dat in de hemel is, de
aarde en alles wat zij bevat,

Celebrant

يقول الكاهن

 والينابي َع والبحيرات وما في، واألنهـار
، البحـار
َ
َ
َ
اإلنسـان كصورتـ َ َك
خلـق
 أنت هـو الذي، جميعـهــا
َ
َ وكشبهـ
، ـك
de zeeën, de rivieren, de bronnen, de
meren, en al wat daar in is, Gij zijt het die
de mens heeft geschapen naar Uw beeld
en gelijkenis,

Celebrant

يقول الكاهن

َ وخـلقـتَ كـل األشيـاء بحكمت
،  نـور َك الحـقيـقـي، ـك
َ
إبنـك الـوحيـد ربنـا وإلهـنا ومخلـصنا وملكـنا كلـنا
، ع المسيح
َ يسـو
en alles geschapen heeft door Uw
wijsheid,
Uw
Ware
Licht,
Uw
Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en
Verlosser en ons aller Koning, Jezus
Christus,

Celebrant

يقول الكاهن

ونقـرب لك معه مع
، نشكـر
هذا الذي من قبَله
ُ
ُ
، الـروح القــدس

Hij door wie wij dankzeggen en
opdragen aan U met Hem en de Heilige
Geest,

Celebrant

يقول الكاهن

 هــذه، الثالــوث القــدوس المساوي غـيـر المفـتـرق
.* وهـذه الخدمة غير الدموية، الــذبـيحــةَ النـاطقــة
de Heilige Wezensgelijke onafscheidelijke
Drie-eenheid dit rationele offer en deze
onbloedige dienst* .
* De diaken geeft het wierookvat aan de celebrant die er een lepel wierook in
doet, terwijl hij bidt :
: * ههنا يقدم الشماس المجمرة إلى الكاهن فيضع فيها البخور يدا واحدة وهو يقول

Celebrant

يقول الكاهن

َ هـذه التي تـقـربـُهـا
 من مشارق، لـك جميـ ُع األمــم
،  ومن الشمــال إلى الجنــوب، الشمس إلي مغاربهـا
Dit wat alle naties U opdragen, Van waar
de zon opkomt tot waar zij ondergaat, en
van het noorden tot het zuiden,

Celebrant

يقول الكاهن

َ
 وفي كـل، اسمـك عظيـ ٌم يارب في جميع األمـم
ألن
ٌ وصعـيـدة، ـك القـدوس
َ بخـور إلسم
مكان يُـقـد ُم
ٌ
.  وعلى هذه الذبيحـة وهـذا القـربـان، ٌطاهـرة
Want groot is Uw Naam o Heer onder de
naties, en overal worden wierook en
reine offers gebracht aan Uw Heilige
Naam. En op dit offer en deze
offergaven.

يـقــول الـشماس

Diaken

`I ka;ymeni `nac;yte .
Ie

ka-thie me-nie a-na thie-te .
. إيكاثي ميني أناسثيتي

U die zitten, sta op .

. الجلـوس قِفـُـوا
أيهـا
ُ
Ajoha el-kheloes keffoe .

Celebrant

َ
فـوق كل رئاسة وكل
ألنك أنت هـو اللـه الـذي
َ
سلطان و كل قــوة و كل سيـادة و كل إسـم يُسمي
. ليس في هـذا الـدهـر فـقــط بــل وفي اآلتي
َ

يقول الكاهن

G

B

Want Gij zijt God, die verheven is boven
iedere vorstendom en macht, en iedere
kracht, en iedere heerschappij en iedere
naam die genoemd wordt, niet alleen in
deze, maar ook in de toekomende eeuw.

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic `anatolac `ble'ate.
Ies anatolas eblepsa-te .
. إيس أنا طوالس إفلبصاتي

Richt uw blik naar het oosten .
. الشـــرق إنـظـــروا
وإلى
ِ
Wa iela el-shark onzoroe .

Celebrant

َ
ــوات
 ورب، ألــوف ألــوف
أمامــك
أنتَ الـذي يـقـو ُم
ُ
ُ
 المقدسين، ورؤساء المالئكـة،ربـوات المالئكــة
،يخدمونـك

يقول الكاهن

G

B

Gij zijt het vóór wie staan, duizend maal
duizenden en tienduizend maal tienduizenden,
heilige
engelen
en
aartsengelen, die U dienen,

Celebrant

يقول الكاهن

َ
َ
مخلوقاك الحيان الكريمان
أمامــك
أنت الـذي يـقـو ُم
، الكثيــرا األعـيـن،ذوا السـتـة األجنحــة
َ ،جـدا
، السـيرافيم والشاروبيـم

Gij zijt het vóór wie staan, Uw twee zeer
eerbiedwaardige levende wezens, met
zes vleugels en ontelbare ogen: de
Serafim en Cherubim.

Celebrant

يقول الكاهن

َ
َ يغطـون و ُجـوه ُهـم من أجل الهوت
ـك الــذي
فبجناحيـن
ع
 وبإثـنـيـن،ـر فيــه
ُ ال يستطا
ُ النظر إليه وال التفــ ٌك
ُ
َ
َ
، ويطيرون باإلثنين األخـَريـن
،يغـطــون أر ُجل ُهم
Met twee vleugels bedekken zij hun gelaat,
omwille van Uw Goddelijkheid die niet
aanschouwd of overdacht kan worden, en
met twee bedekken zij hun voeten, en zij
vliegen met de overige twee,

Celebrant

يقول الكاهن

َ س
 لكـن م َع كـل، ـك كل أحـد
ُ ألن في كل زمان يقـد
ُ سنا منا نح
َ س
ـن أيضـا يـا
َ  إقـبــل تـقـدي، ــك
ُ مـن يقـد
َ  إذ نسب ُح، رب
: ـك مع ُهـــم قـائـلـيــن
Want ten alle tijden wordt U door alles
geheiligd, Maar neem met allen die U
heiligen ook onze heiliging aan, O Heer,
wanneer wij U met hen prijzen,
zeggende:

يـقــول الـشماس

Diaken

Proc,wmen .
Pros-goomen .

. بـــروس خوميـــن
Laat ons aandachtig zijn .
. ننصت

Nanset .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

 السماء، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
. واألرض مملوءتان من مجدك األقدس
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der
heerscharen. Hemel en aarde zijn vol van Uw
heilige glorie.
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el
samaa wal ardoe mamloe-atanie men makhdie kal akdas.

لينك

Link

Aspasmos Watos
( Ajoha el-Rabboe )
أسبسمس واطس
) الرب
( أيها
ُ
Agios - أجيوس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Aspasmos Watos
(Zevte-Komt tot
deze tafel)
أسبسمس واطس
) ( ذيفتي – تعالوا الي المائدة

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Deute ic tyn `trapezan @ ton :eon
eulogoumen @ cun aggeloc ke ar,iaggeloc @
bowntec ke legontec.
Zevte Ic tien itrapezan, ton the-on evloe-ghomen, ke arshiangelos, vontes ke leghontes,
 سين أنجيلوس كي أرشي: إفلوغومين
 طون ثيؤن: ذيفتي إيس تين إترابيزان
ُ
.أنجيلوس فونتيس كي ليغونتيس
Komt tot deze tafel om God te zegenen met de
engelen en de aartsengelen roepende en zeggende:
ورؤسـاء المـالئكـ ِة صارخـيـن
تعـالــوا إلي المـائــد ِة نبارك الـلـه مــع المـالئكـ ِة
ِ
: وقائليـن

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Agioc `agioc `agioc cu Kuri`e Allyloui`a :
Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w Pnevmati .
Akhios akhios akhios Kierios sie Kyrië allieloeja, Zoksa
Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
 ذوكسابترى كى إيو كى أجيو: أجيوس أجيوس أجيوس سي كيريي الليلويا
:إبنفماتى
“Heilig Heilig Heilig bent U O Heer Halleluja. Glorie aan de
Vader en de Zoon, en de Heilige Geest .
 المجـد لـآلب واإلبـن والــروح: يــارب هـلـليـلـويــا
قــدوس
قــدوس
َقــدوس أنـت
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
. القـدس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Meta twn <eroubim @ ton `umnon
`anapempomen @ agioc `agioc `agioc cu Kuri`e
allyloui`a.
Meta ton sherobim, ton imnon ana pem-pomen, Akhios
akhios akhios Kierios sie Kyrië allieloeja,
 أجيوس أجيوس أجيوس سي:  طون إمنون أنا بيم بومين: ميطا طون شيروبيم
.كيريي الليلويا
Met de Cherubim zenden wij de lof, zeggende: “Heilig Heilig
Heilig bent U O Heer Halleluja.
َ
يــارب
قــدوس
قـائـليـــن
مع الـشاروبيـــم نـرســـ ُل التسبيـــ َح
َس أنـت
ُ
ٌ قــدوس قــدو
ٌ
ٌ
.هـلـليـلـويــا

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac twn
`e`wnwn `am3n .
Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon e-oonoon
amien .
. كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

Celebrant

يقول الكاهن

Agioc Agioc Agioc

Agios Agios Agios
آجيوس آجيوس آجيوس
Heilig heilig heilig
قدوس قدوس قدوس

Celebrant

يقول الكاهن

واألرض
رب الصبـاوؤت السما ُء
قــــــدوس
ُ
ُ
ٌ
. مملوءتان من مجد َك األقدس

G

B

Heilig, Heilig, Heilig, is de Heer der
Heerscharen, hemel en aarde zijn vol van
Uw heilige glorie,

Celebrant

يقول الكاهن

رض
ُ  بالحـقـيـقـة السمــا ُء واأل،أيهـا الـرب إل ُهنـا
َ  من قـبَـل إبن، مملوءتان من مجد َك األقـدس
ـك الـوحيـد
. ع المسيح
َ ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسو
O Heer onze God, Waarlijk zijn hemel en
aarde vol van Uw heilige glorie, Door Uw
Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en
Verlosser, en ons aller Koning Jezus
Christus,

Celebrant

يقول الكاهن

ْ
َ إمأل هـذه الصعيـدةَ التي
 التي، لك يا رب بالبـركــة
َ  بحلــول روح، ـبلـك
َ من ق
.ــك القــدوس عليهـــا
vervul dit heilig offer, dat U toebehoort o
Heer, met de zegen, die van U komt, door
de neerdaling van Uw Heilige Geest
erover.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

بار ْك
ِ وبالبركـ ِة

En met zegening, schenk zegen

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

س
ِ
ْ وبالتقـديس قــ ِ ّد

En met heiliging, heilig

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

Celebrant

َ قـرابينــك هـــذه المكرمـة الســابـق وضعَهــا أما َم
َ
،ـك
َ
َ
إبنـك الـوحيــ َد ربـنــا
الخبـز وهـذه الكـــأس ألن
هــذا
، ع المسيح
َ وإل َهـنـــا ومخلصنـا وملكنــا كلنا يسو

يقول الكاهن

G

B

Deze eervolle gaven die U toebehoren, die wij
geplaatst hebben vóór U (Uw aangezicht), dit
brood en deze kelk, Want Uw Eniggeboren Zoon,
onze Heer, God en Verlosser, en ons aller Koning
Jezus Christus,

Celebrant

يقول الكاهن

في الليلة التي سلـم ذاتـه فـيهـا ليتـألـ َم عـن خطايانــا
والمــــوت الـذي قـَبـلـه بذاته بإرادته وحـده عـنا
،
ُ
. كلـنـــا
in de nacht waarin Hij Zichzelf heeft
over-geleverd om te lijden voor onze
zonden, en aan de dood die Hijzelf heeft
aanvaard met (door) Zijn Eigen wil en
voor ons allen,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Picteu`omen.
pistev-omen.

. بيستيف أومين
Wij geloven.

.نؤمن
No2men .

يقول الكاهن

Celebrant

Af[i `nouwik `ejen nefjij e` ;ouab @ `nata[ni
ouoh `nat;wleb @ ouoh `mmakarion @ ouoh
G
B
`nreftanqo.
أفتشي إن اواويك إيجين نيف جيج إثؤواب  :إن أتتشنى أووه إن أتثوليب
أووه إم مكاريون أووه أنريف طانخو.
nam Hij een brood in Zijn heilige, reine, smetteloze,
gezegende en levendmakende handen.

الطاهـرتيــن ،اللتيـن بال عيـب وال دنـس
أخــذ خـُبــزا عـلى يـديــ ِه
ِ
المحيـيتيــن.
الطـوباويتيــن
ِ
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tennah] je vai pe qen oume;myi:
`amyn.
Ten nahtie zje fai pe gen oe methmie, amien.

. أميــــن: او ميثمــــى
ُ تيـن ناهتـى جى فـــــاى بى خين
Wij geloven dat dit waarlijk zo is. Amen.
ُ
. آميـن: نؤمـن أن هـذا هــو بالحقيقـ ِة
No2meno anna haza howa bel 7akiekatie.
Amien.

Celebrant

G

B

يقول الكاهن

Afjoust `e`pswi `e`tve harok @ vy`ete vwf
`niwt V] ouoh `vnyb `nte ouon niben.

أفجوشت إإبشوى إإتفى هاروك في إيتي فوف إنيوت إفنوتى أووه
. إفنيب إنتى اواون نيفين
Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel, naar U,
o God, Zijn Vader en Meester van iedereen.
 إليـك يا اللـه أبـا ُه وس ِيّــد كـ َّل،السماء
ونظــر إلى فـوق نحــو
ِ
.أحـــد

يقول الكاهن

Celebrant

Etafsep`hmot.
Etaf shebehmot.

.إيطاف شيبهموت
En nadat Hij had gedankt.

.وشـكــر
We shakara.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou `erof.
Af esmoe erof.

.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.ُوباركــه
We barakaho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Afer`agi`azin `mmof.
Af er-agiazin immof.

.أف إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.ُوقـدَّســه
We kadasaho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Picteuomen ke
doxazomen.

`omologoumen

ke

Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
. بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذو كصاذومين
Wij geloven en belijden en verheerlijken.
ُ
.ونعتــرف ونمجـِّــ ُد
نـــؤمـن
ُ
No2men wa na3tarif wa noma-khed.

يقول الكاهن

Celebrant

@Afvasf aftyif `nny`ete nouf `n`agioc mma;ytyc
ouoh `n`apoctoloc =e=;=u efjw `mmoc @ Je [i ouwm
`ebol `nqytf tyrou @ vai gar pe pacwma.

آف فاشف أفتيف إن ني إيتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس أووه إن أبوسطولوس
إثؤواب إفجو إمموس  :جى تشى اواوم إيفول إنخيتف تيرو فاى غار بى
باصوما.
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,

سـلـه األطهــار قائــال :
وق َّ
ور ُ
سمــه ،وأعطــــاه لتالميـــ ِذه القـديسيـن ُ
خــذوا كلــوا منـه كـُلكـُـم ألن هـذا هـــو جســـدي.

Celebrant

يقول الكاهن

Etounavasf `ejen ;ynou nem hankemys @ `ncetyif
`e`p,w `ebol `nte ninobi @ vai `aritf `epaer`vmeu`i.
إيتو نافشف إيجين ثينو نيم هان كى ميش إنسيتيف إإبكو إيفول إنتى نى
. نوفى فاى أرتيف إيبا إير إفميفئى

dat voor u en voor velen gebroken zal worden en
gegeven tot vergiffenis van de zonden. Doet dit
tot mijn gedachtenis.”
 هــذا، يُعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا،الــذي ُيقـْسـ ُم عنكـم وعـن كثيـريــن
. إصنعــوه لـ ِذكـري

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: او ميثمى
ُ فاى بى خين
Dit is waarlijk zo. Amen.
. آميــن: هـذا هـو بالحقيقــ ِة
Haza howa bel 7akiekatie, amien.

Celebrant

يقول الكاهن

Pairy] on pike`avot menenca pidipnon @
af;otf `ebolqen ouyrp nem oumwou.
 أفثوطف إيفول: باى ريتى أون بى كى أفوت مينينصا بى ذيبنون
. خين أو إيرب نيم أو مواو
Op gelijke wijze, na het avondmaal, nam Hij
de kelk, mengde wijn en water.
. مزجهـا مــن خمــر ومـاء،العشاء
 بعـد،الكأس أيضا
وهكـذا
ِ
ُ

يقول الكاهن

Celebrant

Etafsep`hmot.
Etaf shebehmot.

.إيطاف شيبهموت
En nadat Hij had gedankt.

.وشـكــر
We shakara.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou e` rof.
Af esmoe

erof.

.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.وباركــها
We barakaha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Afer`agi`azin `mmof.
Af er-agiazin immof.

.أف إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.وقـدَّســها
We kadasaha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke
palin
Picteuomen
`omologoumen ke doxazomen.

ke

Ke palin Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
.كى بالين بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذوكصاذومين
En eveneens geloven en belijden en
verheerlijken wij.
ُ
.ونعتــرف ونمجـِّــ ُد
نـــؤمـن
وأيضا
ُ
Wa aidan No2men wa na3tarif wa noma-khed.

يقول الكاهن

Celebrant

Afjem]pi aftyif on `nny`ete nouf `n`agioc
`mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc e` ;ouab efjw
`mmoc. Je [i cw `ebol `nqytf tyrou.
أف جيم تيبى أفتيف أون إنى إيتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس أووه إن
أبوسطولوس إثؤواب إفجو إمموس  :جى تشى سو إيفول إنخيتف تيرو .
Hij nam ervan en gaf hem aan Zijn heilige
discipelen en reine apostelen, zeggende: Neemt
en drinkt allen hieruit,

األطهـــار
سـلـِـه
ور ُ
وذاق ،وأعطــاهــــا أيضا لتــالميـ ِذه القـديسيــن ُ
ِ
قائـــال  :خـُــذوا إشــربــوا منهــا كـُلـُكـُــــم ،

Celebrant

يقول الكاهن

Vai gar pe pa`cnof `nte ]di`a;yky `mberi@ `etounavonf `ebol
`ejen ;ynou nem hankemys@ `ncetyif `e`p,w `ebol `nte ninobi@
vai `aritf `epaer`vmeu``i.
فاى غار بى با إسنوف إنتى تى ذياثيكى إمفيري إيطونافونف إيفول إيجين ثينو نيم
.هان كى ميش إنسيتيف إإبكو إيفول إنتى نى نوفى فاى أريتف إيبا إير افميفئى
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.”

َّ
ُ
سفـك عنكـم وعــن
ُ الـذي ي،ألن هـذا هــو دمي الـذي للعهـ ِد الجديـ ِد
.  هــــذا إصنعـو ُه لـذكــري. كثيــريـن يُعطــي لمغـفــــر ِة الخطـايـــــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai on pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai on pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: او ميثمى
ُ فاى اون بى خين
Dit is eveneens waarlijk zo. Amen.
. آميــن: وهـذا هـو أيضا بالحقيقــ ِة
We haza howa aidan bel 7akiekatie,
amien.

يقول الكاهن

Celebrant

Cop gar niben `etetennaouwm `ebolqen
paiwik vai. Ouoh `ntetencw `ebolqen
@ pai`avot vai

سوب غار نيفين إيتين نا أو أوم إيفول خين باى أو يك فاى  :اووه
إنتى تين سو إيفول خين باى أفوت فاى .
Want zo dikwijls u zult eten van dit brood, en
zult drinken van deze kelk,
َّ
الخبـــز  ،وتشــربــون مـن هــذه
ألن كـ َّل مـرة تأكـُلـون مـن هـذا
ِ
الكـــــأس .
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Eretenhiwis
`mpamou@
`eretener`omologin
`nta`anactacic@ `ereten`iri `mpameu`i sa ]`i.
إيري تين هى أويش إمبا مو إيرتين إير اومولوجين إنطا
.  إيرى تين إيرى إمباميفئي شاتى إى: أناسطاسيس
zult u mijn dood verkondigen, mijn verrijzenis
belijden en mij gedenken tot Ik wederkom.
. تـُبشــرون بمــوتي وتعترفـون بقيامتي وتذكــروني إلى أن أجــئ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn `amyn `amyn @ ton ;anaton
cou Kuri`e kataggelomen @
Amien amien amien, ton thanaton soe Kyrië
katan khe-lomen,
: أمين أمين أمين طون ثاناطون صو كيريى كاطان جيلومين
Amen, amen, amen.
verkondigen wij,

Uw

dood,

o

Heer,

، يــارب نبشـــر
آميـن آميـن آمين بمـوتـِـــك
ُ
Amien, amien, amien, bemauwteka jarab nobasher,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke tyn `agian cou `anactacin @ ke tyn `analy'in cou en tyc
ouranic ce `omologoumen
Ke tien akhian soe anastasien : ke tien a-na lie epsien
soe en ties oeranies se o-molo-ghoemen,

 كى تين أنالي إبسين صو إن تيس: كى تين أجيان صو أناسطاسين
.اورانيس سى اومولوغومين
ُ
Uw heilige verrijzenis, en Uw opvaren naar de hemelen
belijden wij.

.نعتــــرف
،ت
ِ صعو ِدك إلى السمـــــوا
ُ  و، وبقيـامتِــك المقـدس ِة
ُ
Wa be kejamatiek elmokaddase wa so3oedike iela
samawaat na3taref,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ce `enoumen ce eulogoumen ci eu,arictoumen Kuri`e @ ke
de`ome;a cou `o :eoc `ymwn.
Se e-noemen se evloghoemen se ev-garies-toemen
Kyrië, ke ze o meta soe o The-os iemoon.

سى إنومين سى إفلوغومين سى إفخاريس تومين كيريى كى ذى او ميطا
.صو او ثيؤس إيمون
ُ
Wij loven U, wij zegenen U, wij danken U, o Heer. Wij
smeken U, o onze God.

. ونتـضـرع إليـــــك يا إل ُهنــا،نباركـُـك نشكـــُرك يـارب
ِ نس ِبّ ُحــك
nosabi7ok nobarikok nashkorok yarab, wa natadarra3
ielajka ya ielahona.

Celebrant

ُ اآلب ضاب
َ
ـر
فاآلن يا الـلـه
ُ
ُ  فيما نح ُن نبش، ط الكل
َ
 ربنا وإلهـنا ومخلصنا وملكنا، إبنك الـوحيـد
بموت
، ع المسيح
َ كلـنا يسـو

يقول الكاهن

G

B

En nu O God, Vader, de Pantokrator,
terwijl wij de dood van Uw Eniggeboren
Zoon verkondigen, onze Heer, God en
Verlosser, en ons aller Koning, Jezus
Christus,

Celebrant

يقول الكاهن

 وصعوده إلى، ونعـتـرف بقيامته المقـدسة
ُ
، األب
ُ  وجلوسه عن يمين َك أيهــا، السمــوات

en Zijn heilige verrijzenis belijden, dat Hij
is opgevaren naar de hemelen, en dat Hij
gezeten is, O Vader, aan Uw rechterhand,

Celebrant

يقول الكاهن

،ت
ِ وننـتـظـر ظهــورهُ الثاني اآلتي مـن السموا
ُ
،الدهـر
المخوف المملوء مجــدا في إنقضاء هذا
ِ
en (wij) Zijn wederkomt verwachten,
vreeswekkend en vol glorie4, bij de
voleinding van deze tijd,

Celebrant

يقول الكاهن

، هـذا الـذي يأتي فيه ليـديــن المسكـونــة بالعــــد ِل
 إن كان خيــرا وإن كان،ويعُطي ك َّل واحـد كأعمال ِه
.شـــرا

waarin Hij zal komen om de wereld in
gerechtigheid te oordelen, en één ieder
zal vergelden naar zijn werken, hetzij
goed, hetzij kwaad.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kata to `eleoc cou Kuri`e @ ke my
kata tac `amartiac `ymwn.
Kata to ele-os soe Kierië, ke mie kata tas
amartias iemoon.
. كاطا طـــو إيليؤس صو كيريى كى مى كاطاطاس أمرتياس إيمون
Handel volgens Uw genade, o Heer, en niet naar
onze zonden.
.كــرحمتـك يــارب وليس كخطايانـــا
Kara7matieka ya Rab, wa lajsa ka gatayana.

Celebrant

يقول الكاهن

َ مجدك القدوس قــرابين
َ
ـك مما
أنت الـذي وضعنا أما َم
َ
. القــدوس
لــك يا أبانــا
َ
Gij zijt het vóór wiens heilige glorie, wij
deze gaven schikken, die U toebehoren
O onze Heilige Vader.

يـقــول الـشماس

Diaken

. إسجدوا هلل بخوف
Aanbidt God in vreze.

Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen.

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

َ ونطلب من صالح
 ال تـُخـزنا،ـك يا محب البشـــر
نسـأ ُل
ُ
َ َ تطـرحـنــا نحــن عـبيــــــــ
 وال،دك
 وال،ـزي األبــدي
ْ
ْ بالخ
َ تصرفـْنـا عـن وجهـ
لست أعــرفكـُــم
 إنني، ـك وال تـقـللنـا
ُ
Wij bidden en smeken Uw Goedheid O
Menslievende, laat ons niet beschaamd
worden in eeuwige schaamte. Verwerp ons
niet, Uw dienstknechten, Wendt ons niet af
van Uw aangezicht. Zeg niet tegen ons : Ik
ken u geenszins.

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

 لك ْي نبكي، وينابيـ َع دمــوع ألعـيننــا،بــل أعـط ماء لـرؤوسنا
ُ
َ نحـن ش
َ نهــارا وليـال أما َم
عبـك
 ألننـا، ـك على زالتـنـــا
َ
،  وأصفح عـن زالتنـا،تجـاو ْز عن آثامنــا
،قـطيعــك
وخــراف
َ
ُ

Maar schenk water aan onze hoofden, en een
stroom van tranen aan onze ogen, Opdat wij dag
en nacht vóór U mogen wenen, over onze
ongerechtigheden, Want wij zijn Uw volk en de
schapen van Uw kudde, Ontzie onze overtredingen, en vergeef ons onze schulden,

يقول الكاهن سرا

De celebrant bidt in stilte

التي صنعـنــاهــا بمـشيـئـتـنــا والـتي صنعـنــاهــــا
بغـيـــر مشيـئـتـنـــــا ،التي صنعنـاهــا بمعـرفــة
والتي صنعناها بغيـر معــرفــــة،

die wij vrijwillig hebben begaan en die
wij onvrijwillig heb-ben begaan; die wij
voorheen onthuld hebben,

يقول الكاهن سرا

De celebrant bidt in stilte

بـق إظهارهـا
س َ
الخـفـيــة والظـاهـــــــــرة  ،التي َ
والتي نسينــاهــا ،هذه هي التي يعرفها إسمـك
القـــدوس ،

en die wij vergeten zijn, die kenbaar zijn
voor Uw Heilige Naam.

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

َإسمع يا رب طلبة
ْ  وإلتفـتْ إلى،شعبـك
َ
َ
، عبيــدك
تنهــد
ومن أجـل خطاياي خاصـة ونجاسـات قـلبي ال تحـر ْم
َ
َ
. روحــك القـــدوس
شعبــك مــن حلــول
Hoor, O Heer, de gebeden van Uw volk, sla
acht op de verzuchtingen van Uw
dienstknechten, En ontneem wegens mijn
persoonlijke zonden en onreinheden van
mijn hart, Uw volk niet de komst van Uw
Heilige Geest.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

. اآلب ضـابـط الكـ ِ ّل
إرحم ْنا يا الـلـه
ُ
. اآلب ضـابـط الكـ ِ ّل
إرحم ْنا يا الـلـه
ُ
. اآلب ضـابـط الكـ ِ ّل
إرحم ْنا يا الـلـه
ُ

G

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

Er7amna ja Allah el-aab, dabet el-kol.
Er7amna ja Allah el-aab, dabet el-kol.
Er7amna ja Allah el-aab, dabet el-kolie.

Celebrant

َ
َ
َ
َ
َ
: قـائليـن
إليـــك
يطلبـون
وبيعتـك
شعبـك
ألن
. اآلب ضـابـ َط الكـل
إر َحم ْنا يا الـلـه
ُ
. اآلب ضـابـ َط الكـل
إر َحم ْنا يا الـلـه
ُ
. اآلب ضـابـ َط الكـل
إر َحم ْنا يا الـلـه
ُ

يقول الكاهن

G

Want Uw volk en Uw kerk vragen U, zeggende:
Ontferm U over ons, o God, de Vader, de Pantokrator.
Ontferm U over ons, o God, de Vader, de Pantokrator.
Ontferm U over ons, o God, de Vader, de Pantokrator.

يـقــول الـشماس

Diaken

ضابط الكــ ِ ّل
ب
ِ
ِ إسجـدوا لـلـه اآل
Aanbidt God de Vader, de Pantokrator.

Eskhodoe lel-lahie el-eb, dabete elkol.

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

َ علـ
، وك المقـدس
ُ وأرسـل إلى أسـفــل من
َ
 ومــن حضنـ َك، مسكنـك المستعــد
ومـن
، ومــن عرش مملكة مجد َك، غـيــر المحصور
En doe neerdalen van Uw heilige
hoogten, van Uw bereidde verblijfplaats,
en van Uw onbegrensde boezem, van de
Troon van het Koninkrijk van Uw glorie,

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

َ  رو َح، البارقـليـ َط
،  اإلقـنــو َم، ـك القــدوس
 الــرب،  وال متغـيـر، غيـر المستحيـل
َ
،المحيي

de Parakleet – Uw Heilige Geest, die
in een Hypostase is, onbesprekelijk
en onveranderlijk, de Levengevende
Heer,

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

، واألنبيـاء والــرســ ِل
النامـوس
الناطــق في
ِ
ِ
 المالئ كــ ِ ّل مكــان وال، الحـا ِ ّل في كــ ِ ّل مكان
ِّ
، مكــان
يحـويـ ِه
die gesproken heeft door de wet, de
profeten
en
de
apostelen,
Alomtegenwoordig, en met wie alles
vervuld is, en toch door geen enkele
plaats te bevatten is,

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

واهــب القــداســة بسلطـة بمسرتِـك للـذيـن أحبهـم
 الكثيــر،  البسيط في طبيعت ِه، وليس كالخـادم
، النعــم اإللهيــ ِة
 يـنبـوع، األنـواعِ في فعـلـ ِه
ِ
Die reinheid schenkt, met macht, volgens Uw
goede wil, aan hen die Hij liefheeft, en niet
als (aan) een dienstknecht, Enkelvoudig
(Eén) in Zijn natuur, en talrijk in daden, de
bron van Goddelijke genade-gaven.

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

َ
َ
َ المســاوي
شــريــك عــرش
، منــك
المنبثــق
، لـك
َ
َ
وإبنك الـوحيـد ربنا وإلهنـا
، مملكــة مجــد َك
، ع المسيح
َ ومخلصنا وملكنا كلـنا يسـو
Die één in wezen is met U, en voortkomt
uit U, die de Troon van het Koninkrijk
van Uw glorie deelt, met Uw Eniggeboren
Zoon, onze Heer, God en Verlosser, en
ons aller Koning Jezus Christus,

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

ُ
َ
عبيدك وعلى هــذه القــرابيـن التي
نحن
علينا
َ لـك المكرمــة السابــق وضعَهــا أما َم
َ
. ــك
over ons, Uw dienaren, en over deze
Uw eervolle gaven, die zojuist vóór
U geschikt zijn,

Celebrant

يقول الكاهن

 لكي، على هــذا الخبــز وعلى هـذه الكأس
. يتطهــرا ويتحوال
over dit brood en deze kelk, dat zij
gezuiverd en veranderd mogen
worden.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen `amyn.
Pros-goomen amien .

. بـــروس خوميـــن أمين
Laat ons aandachtig zijn amen .

. ننصت أمين
Nanset amien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

Celebrant

يقول الكاهن

ُ
الخبــز يجعـلـهُ جســـدا مقـدسـا
وهـــذا
.للمسيــح

En dat Hij dit Brood laat worden tot
Zijn Heilig Lichaam.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

الكـأس أيضا دمــا كريمــا للعهــد
وهــذه
ُ
الجـديــد الــذي لـهُ.

En ook deze kelk tot het Kostbaar
Bloed van Zijn nieuwe verbond.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

ربـنـــا وإلهـنــــا ومخلـصنـا وملكنـا كلنـا
ع المسيح،
يسـو َ
Onze Heer, God en Ver-losser Jezus
Christus,

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
G

B

لينك الطلبة
Index - الفهرس

يقول الكاهن

Celebrant

* لـكى يكـونا لنـا نحـن جـمـيـعـا
الـمـتـنـاولـيـن مـنـهـمـا إيــمـانــا بـغــيــر
فـحص ومـحــبـة بـغـــيــر ريـــــــاء .
* Opdat zij er voor ons mogen zijn,
wij allen die er deel aan hebben,
Onbetwistbaar geloof, liefde zonder
huichelarij.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

و رجـــــاءا

كـــامــــال

* و صـبـــرا
.ثـــابـــت

* Volmaakte lank-moedigheid
geduld, Standvastige hoop.

/

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* و إيمــانــا
وفــــرحــــا.

و سهـــرا وعــــافيــة

* Een waakzaam geloof, Reinheid en
vreugde.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* وتجديدا للنفس والــجسد والــــروح
. ومـــجــــدا إلســمـــك الــقــدوس
* Vernieuwing van de ziel en het
lichaam en de geest, Glorie aan Uw
Heilige Naam.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* وشـــركـــة فـــى الـحياة األبـــديـــة وعـــدم
. الــفســاد وغــــفـــرانــا للـخـطــايـــا
* Een vreugdevol deelgenootschap
aan
het
eeuwige
leven
en
onvergankelijkheid, En vergiffenis
voor de zonden.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* حـــل الــمــربــــوطــيــن  ،خــلــص
الــــذيــــــن فـــــى الــشـــدائــــــد .

* Ontbind de gebondenen, Red de
verdrukten.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* الـجـيـاع إشـبعـهــم صغـيــري الـقـلـوب
. عزهـم
* Verzadig de hongerige, Troost de
gebrokene van hart.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* الســاقــطيــن أقـــمــهـــم  ،القيـــــام
ثـبـتـهــم.
* Richt de gevallenen op, Bevestig
de standvastigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* الضــــاليــن ردهم  ،أدخـلـهـم جـــميعـــا إلى
طريــــق خــــــالصــــك.
* Breng de dwalende terug, Leidt
hen allen naar de weg van Uw
verlossing.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

B

Celebrant

* ونــحــن أيضــا إنــقــذنـــا مـــــن
حـــارســـا
خــطــايــانــا  ،صــائـــرا
وســـاتــرا عـــلينـــا فــى كـــــل شـــــيء.

* En ook wij, verlos ons van onze
zonden, een wacht en een bewaarder in
alles.

Gelovigen

B

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië elison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am, Jarabor7am, Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

De Voorbeden
األواشي

Index - الفهرس

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Vrede
أوشية سالم الكنيسة

Celebrant

 أذكـر، صالحـك يامحـب البشــــ ِر
ونطلـب من
نسـأ ُل
ِ
ُ
 الـوحيـد ِة، يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة
ُ
. الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة، المقـدسـة

يقول الكاهن

G

B

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.

Diaken

يـقــول الـشماس

أطلبـوا عـن سالم الكـنيسـة الـواحـدة الـوحيـدة المقـدسـة
 والهدوء، وخالص اللـه في الشعـوب،الجامعـة الرسولية
.ويغفـر لنا خطايانا
،في كـل مكان
َ
Laat ons bidden voor de vrede van de ene enige
heilige universele apostolische kerk, en het heil van
God onder de volkeren en voor rust op iedere
plaats, en dat Hij ons onze zonden vergeeft.
Ot-loboe 3n selem alkainse alwa7ede alwe7iede almokasase
alkhame3e alrasoleja, we galas allah fi eshi3ob, wal-hidoe2
fie kol mekan wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
koningen (leiders)
)أوشية الملوك (الرؤساء

يقول الكاهن

Celebrant

هـــذه الكائنــةُ مـن أقاصي المسكـونـ ِة إلى
أقـصائهــا  ،أذكـر يارب رئيس (ملـك) أرضنا
عـبـدك.

Gedenk O Heer, de Regent(e) van ons
land, Uw diena(a)r(es).

Diaken

يـقــول الـشماس

أطلبوا لكي المسي ُح إل ُهنــــا يعـطـيـنـــا رحمـة ورأفــة أما َم
ـف قـلـوبهــم علينا بالصالح في
َ  ويُعط، الرؤساء األعـزاء
. ويغـفـر لنـا خطـايـانـــا
، كـل حيـن
َ
Laat ons bidden dat Christus onze God ons genade en
mededogen schenkt voor de machtige overheden en
hun harten ten alle tijden met goedheid jegens ons
neigt, en dat Hij ons onze zonden vergeeft.
Ot-loboe lekei el-Masie7o iela-hona jo3tina ra7ma wa ra2fa
amaam al-ro2ese2 al-a3eza2, wa jo3attef kolobahom
3aleina bel-salaa7 fi kole 7ien, wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

ْ
ُ
ضع له
ه
ـــ
ظ
إحـفـ
ْ  ولتخ، بســالم وعــدل وجبروت
ِ
جميع ما لنا من
في
الحروب
يريدون
الذين
األمم
ل
كـ
ُّ
ِ
ِ
، الخصب
ِ
Bewaar
hem
(haar)
in
vrede,
gerechtigheid en macht, Onderwerp alle
barbaren, de oorlogszuchtige volkeren
aan hem (haar), in alles wat ons
voorspoed brengt,

يقول الكاهن

Celebrant

سـالم كنيستك الـواحـد ِة
تكلَّـم في قـلبـ ِه من أج ِ ّل
ِ
الـوحيــد ِة المقـدســ ِة الجامعـ ِة الــرســوليــ ِة.
Spreek in zijn (haar) hart omwille van de
vrede van Uw Heilige, Universele en
Apostolische Kerk.

Celebrant

يقول الكاهن

القــدوس
إسـمـك
بالسالم فـينـا وفي
أعـطـ ِه أن يـفـكــر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
نحـن أيضـا في سيــرة هــادئــة ســاكنــة
 لكي نحيـا،
.  ونــوجــد في كـ ِ ّل تـقـوى وك ِ ّل عـفاف بــك،

Geef dat hij (zij) met vrede aan ons en
aan Uw Heilige Naam denkt, zodat ook
wij een kalm en ordelijk leven kunnen
leiden, en wij mogen wandelen in iedere
vroomheid en deugdzaamheid door U.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Patriarch
أوشية األب البطريرك

يقول الكاهن

Celebrant

يـــــارب بطريـركـنـا اآلب المكـرم األنبــا
أذكــــر
ُ
(*)...

Gedenk o Heer, onze patriarch, de
*)eerbied-waardige vader, abba (...

* Hij bidt allen voor de patriarch, niet voor de bisschoppen.
* ههنـا ال يـذكـر اسـم االسـاقـفــة بــل يـذكـر اسـم البـطـريـرك فـقـط .

Diaken

يـقــول الـشماس

أطلبـوا عـن حيـاة وقيـام أبيـنــا المكـرم رئيـس الكهنـة البابـا
) لكي المسيـ ُح إل ُهنـا يحـفـ َظ لـنـا حيـاتـه سـنـيــنـا...( أنبــا
.ويغـفــــر لـنــــا خطـايـانـــــــا
،كـثـيــــرة وأزمنــة سـالميــة
َ
Laat ons bidden voor het leven en de vestiging van onze
eerbiedwaardige vader de aartspriester paus abba (...), opdat
Christus onze God zijn leven voor ons bewaart voor vele jaren
en vreemdzame tijden, en dat Hij ons onze zonden vergeeft.
Ot-loboe 3n 7eiat we keiam abiena al-mokkarram ra2ies elkahana al-baba anba (...) lekei el-Masie7o ielaa-hona ja7faz
lene 7ei-to senien kathiera, wa azmene salemeijam wa jaghfer
lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

ِحفـظــا إحفـظـه لـنـا سـنـيـنـا كـثـيــــرة وأزمنـة
ت المقـدســـ ِة التي
سـالميــة  ،مكمــال رئاســـة الكهنـو ِ
إئتمنتـه عليهـا من قـِبَّلـك كإراداتـِك المقدسـ ِة الطوباويـ ِة.
Bewaar hem voor ons gedurende vele jaren
en in vredige tijden, het heilig hogepriesterschap vervullend, dat U hem zelf hebt
toevertrouwd naar Uw heilige en gezegende
wil.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Bisschoppen
أوشية األباء األساقفة

Celebrant

يقول الكاهن

) وسائر...( أذكر يارب أبينا األسقف المكرم األنبا
.وسائر األساقفة األرثوذكسيين الذين في كل موضع

Gedenk, O Heer, onze vader de bisschop,
abba (…), en alle de orthodoxe bisschoppen op iedere plaats.

Diaken

يـقــول الـشماس

) وكل...( أطلبـوا عـن أبينا األسقف األنبا
َ
َ
الذيـن في كـل مـواضع
األرثوذكسيين
األســــاقـفــــــــــــة
،المسكـونــة كلهــا
Laat ons bidden voor , onze vader de bisschop,
abba (…), en alle vaders de orthodoxe
bisschoppen op iedere plaats in de gehele
wereld,
Ot-loboe 3n abina el-oskof el-anba (...) we kol elasakefa elortho-zoksejien alleziene fie kol
mawade3 el-maskona kolehe,

Diaken

يـقــول الـشماس

، والـقمـامـصـــــــــــة والـقـســـــــــــــوس والشمامسـة
 لكي يحفظ ُهم المسي ُح إل ُهنـا من، وكل طغمـات الكنيسـة
.ويغفـر لنا خطايانـا
، كل شـر
َ
en de aartspriesters en priesters en de diakenen en
alle rangen van de kerk, opdat Christus onze God hen
bewaart voor ieder kwaad, en ons onze zonden
vergeeft.
Wa el-kamamesa wa el-kesoes wa el-shamamese, we
kol taghamat el-kenise, lekei ja7fazhom almasie7o
ielahona min kol shar, wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

واإلبذياكونيين
والشمامسة
والقسوس
، ـراء والرهبــان
َّ ُ والق، واألغنسطسيين والمرتليـن
، والعــــذارى
De priesters, de diakenen, de subdiaken,
de lezers, de Zingers, de exorcisten, de
monniken,
de
maagdelijken
(celibatairen),

Celebrant

يقول الكاهن

،والــنُســـــــــــــاك
،واأليتـــام
،واألرامــل
. والمتزوجيـن ومربي األوال ِد،وال ِعـلمـانــيــيــــن

de weduwen, de wezen, de asceten, de
leken, zij die verbonden zijn in het
huwelijk
en
zij
die
kinderen
grootbrengen,

Celebrant

يقول الكاهن

،والـذيـن قالـوا لنا أذكـــرونا والـذيـن لـم يقــولـــــــوا
،نعــرفـ ُهـــــــــــم
نعــرفهـُـم والـذيـــن ال
الــذيــن
ِ
ِ
.  الل ُهــ َّم أرح ْمهـُـم،أعـداءنـا وأحباءنا
diegenen die ons gevraagd hebben hen te
gedenken, en diegenen die dat niet hebben
gevraagd, diegenen die wij kennen, en
diegenen die wij niet kennen, onze vijanden
en onze geliefden, O God wees hen genadig.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Orthodoxen
أوشية األرثوذكسيين

يقول الكاهن

Celebrant

رب بقـيـة األرثوذكسيين الذيـن في ك ِ ّل
أذكـر يا ُّ
موضع مـن المسكـونــــ ِة.

Gedenk, O Heer, de overige orthodoxen,
op iedere plaats in de wereld.

Diaken

يـقــول الـشماس

َ
األرثوذكسيين الذيـن في كـل
أطلبـوا عـن بـاقـي
، مـواضع المسكونة كلهـا
Laat ons bidden voor de overige
orthodoxen op iedere plaats in de hele
wereld,
Otlobo 3n baki elortho-zoksejien ellezine
fie kol mawade3 el maskone koleha,

Diaken

يـقــول الـشماس

، لكي المسي ُح إل ُهنا يثبتهـم في اإليمـان األرثـوذكســي
ويغفــر
، ويحفظ ُهـم مـن كـل شــر جميــ َع أيــام حيـاتـهــم
َ
.لنــا خطـايـانــا
dat Christus onze God hen bevestigt in het
orthodoxe geloof, en hen bewaart voor ieder
kwaad alle dagen van hun leven, en ons onze
zonden vergeeft.
lekei elmasie7o ilehone, jothabet-hom fi el-ieman elorthozoxi, we ja7fazhom men kol shar khemie3
eijem 7eiatehem, wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Plaats
أوشية الموضع

Celebrant

يقول الكاهن

،رب هــذا الموضع المقــدس الــذي لـك
ُّ أذكـر يا
.وك َّل المواضع وك َّل أدير ِة آبائِنا األرثوذكسيـين

Gedenk, O Heer, deze Uw heilige plaats,
en alle plaatsen, en alle kloosters van
onze orthodoxe vaders.

Diaken

يـقــول الـشماس

ُ أطـلبـــوا عــن
،طمأنـينــة هـــــذا الموضع المقــدس
َ
،وذكـسـيـيـن
 وكل ديـــر آلبـائـنــا األرثــ،وكل موضع
Laat ons bidden voor de rust van deze heilige
plaats, en alle plaatsen, alle kloosters van onze
orthodoxe vaders,
Otlobo 3n tama2ninet haza al-mawdw3 almokasas, we kol mawdwe3, we kol deer leaba2ena elortho-zoksejien,

Diaken

يـقــول الـشماس

ُ  و،  والشيـوخ السكـــان فــيـهــا، والبراري
طمـأنينــة
 لكي يحـفـظهـم المسي ُح إل ُهنا من كل، العـالـم أجمـع معـا
.ويغفـر لنا خطايانا
، شـر
َ
En de wildernissen en de ouderlingen die zich daar
bevinden, en (voor) de rust van de hele wereld, opdat
Christus onze God hen bewaart voor ieder kwaad, en
ons onze zonden vergeeft.
We al-bereri, we al-sheioog al-sokkan fiha, we tama2ninat
el3elem akhme3 me3en, leki ja7fazhom al-masie7 ilehona
min kol sharrin, wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
(huidige)
Aanwezigen
أوشية القيام ههنا

Celebrant

يقول الكاهن

ت
ِ  وكــــ َّل بـيـــو، والقــرى،  وك َّل كــورة، وك َّل مدينـة
اإليمان األرثوذكسي إلى
 وأحفظنـا كلـَّنـا في،المؤمـنـيـــن
ِ
، ألن هـذا وحـد ُه هـو رجاؤنـــا،األخيـر
النفـس
ِ
ِ
En iedere stad, iedere landstreek, de dorpen
en alle huizen van de gelovigen, Bewaar ons
allen in het orthodoxe geloof tot de laatste
ademtocht, want dat alleen is onze hoop,

Celebrant

يقول الكاهن

 والمشاركيـن لنـا في، يارب القـيـام ه ُهنا
أذكـر
ُّ
. الطلبــ ِة

Gedenk, O Heer, hen die op deze plek
staande zijn en hen die met ons
deelnemen aan het gebed.

Diaken

يـقــول الـشماس

َ  والمشتر،أطلبـوا عـن القيـام في هــذا الموضع
كيــن
،في الطلبــة معنا
Laat ons bidden voor hen die op deze plek
staande zijn en hen die met ons deelnemen
aan het gebed,
Otlobo 3n el-keiam fi haza almawde3, we
almoshterikiene fi eltelba me3ne,

Diaken

يـقــول الـشماس

س ُهـم ويقـبَـ َل
َ لكي يحفظ ُهـم المسي ُح إل ُهنــا ويحـر
ْ
.ويغـفـر لنـا خطايانــــــــا
،إليــه طلباتهم وير َحمهـُم
َ
opdat Christus onze God hen bewaart en
behoedt, en hun gebeden tot zich aanvaardt en
zich over hen ontfermt, en ons onze zonden
vergeeft.
lekei ja7fazhom almasie7o ilehone we ja7roshom, we jakbel ileihi telbatehem we jar7amhom,
wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor hen die
ons gevraagd hebben
hen te gedenken

أوشية الذين أوصونا

يقول الكاهن

Celebrant

آبـائنـا وإخــوتـنـــا وبقـيـة الـذيـــن في ك ِ ّل مـوضع
من المسكـونـــــــ ِة ،إحفظ ُهــم ،وإيـانــا بمعسكــر
ت المقــدســــــــ ِة،
القـــوا ِ
Onze vaders en broeders, en de rest van
hen op iedere plaats in de wereld,
bewaar
hen
en
ons,
door
de
legerscharen van de heilige machten,

Celebrant

يقول الكاهن

 وكــ ِ ّل،إبليـس المتـقـد ِة نــارا
سهـام
ونجـنـا من
ِ
ِ
، ومن فخِ المجـ ِد الباطـ ِل،المصائــ ِد الشيطانيـ ِة
Red ons van de brandende pijlen van de
duivel, en iedere duivelse valkuil, en de
strik van de ijdele rechtvaardiging.

Celebrant

يقول الكاهن

رب ك َّل الـذيـن أوصونا أن
أذكر يا
ُّ
.نـذكــرهــم

Gedenk, O Heer, allen die ons
gevraagd
hebben
hen
te
gedenken.

Diaken

يـقــول الـشماس

َ
الـذيـن أوصونا أن نـذكـَر ُهــم في
أطلبـوا عـن كل
، كـل أحـد بإسمه، وطلباتنا،سؤاالتنا
Laat ons bidden voor allen die ons gevraagd
hebben hen te gedenken in onze gebeden en
smekingen, ieder een bij name,
Otlobo 3n ellezine awsone en nazkorom fie
so2eletine we telbatine, kol e7ed bi-ismihi,

Diaken

يـقــول الـشماس

، لكي المسي ُح إل ُهنا يذكر ُهـم بالخير في كل حين
.ويغـفـر لنا خطايانــا
َ
opdat Christus onze God hen gedenkt met al
het goede, ten alle tijden, en ons onze
zonden vergeeft.
lekei elmasie7o ilehone jazkorahom bil-geir fi
kole 7ien, wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

في صلـوا ِتـنــا وطلباتـِنــا التي نصنعُهـا إليـك أيهـا
القــداس
ت الذي لهــذا
الــرب إل ُهـنــا ،كهــذا الوقـ ِ
ِ
الطاهــر ،الـذيـن نـذكرهـُم ك َّل حيــن،
ِ
in onze gebeden en smekingen, die wij
tot U omhoog zenden, O Heer onze God,
als in deze tijd van deze heilige liturgie,

Celebrant

يقول الكاهن

ـكــر ك ِ ّل
ِ  والـذيـن في ف،الـذيـن نـذكرهـُم ك َّل حيــن
،  وتـذكار ُهــم الــذي صار اآلن، واحـد منــا
Diegenen die wij ten alle tijden
herdenken, en diegenen die in de
gedachten van iedereen van ons zijn, En
laat hun gedachtenis, die nu plaatsvind,

Celebrant

يقول الكاهن

فـليـكن لهـم مثــل ســور ثابـت غالـب لك ِ ّل
النــاس
 ومؤامــر ِة،الشيـاطيـــــــن
ت
ِ مضـــــــــرا
ِ
ِ
.األشـــــــــــرار
ِ
voor
hen
een
compenserend
(plaatsvervangend) standvastig schild zijn,
dat alle tegenslagen van de duivels
overwint, en de raadgeving van slechte
mensen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يـقــول الـشماس

Diaken

. أسجـدوا للـه بخـوف ورعــــدة

Aanbid God in eerbied en vreze.
Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen wa
ri3daten.

Dan bidt de celebrant het gebed in stilte

يقول الكاهن هذه سرا بسكون

 وأمنحني أن،يارب نـفسي الضعـيفـة الشقـيـة
أذكـر
ُّ
،ـــدس
ِ أفهـم ما هـو ِعظ ُم قـيامي أمـام مـذبـحــك المق
Gedenk, O Heer, mijn zwakke en
gebroken ziel, en schenk mij de
grootheid van mijn aanwezigheid voor
Uw heilige altaar in te zien,

Dan bidt de celebrant het gebed in stilte

يقول الكاهن هذه سرا بسكون

 لكي ال،والصبــا
ت الجهــــ ِل
ِ وأقـطع عـِّني كـ َّل لــذا
ِ
يوم الدينون ِة
ب
ِ
ِ يكـون لي هـذا ِثـقـال في جوا
،ب
ِ المرهـو
Neem van mij weg al het genot van
onwetendheid en die van de jeugd, dat
deze niet een last in mijn verantwoording
mogen zijn op die vreesvolle dag des
oordeels,

Dan bidt de celebrant het gebed in stilte

يقول الكاهن هذه سرا بسكون

 وال،ت المضــاد ِة
ِ ونجني من كـ ِ ّل أفعــا ِل القـــوا
 وال،تـهـلكـني بآثـامي
تـغـضب إلي األبــ ِد فـتحـفـظ
ْ
،لي شـــروري

Verlos mij van alle werken van de
vijandige krachten, en vernietig mij niet
met mijn ongerechtigheden, en wees niet
boos tot in eeuwigheid, waardoor U mijn
slechtheden bestendigt voor mij,

Dan bidt de celebrant het gebed in stilte

يقول الكاهن هذه سرا بسكون

 ونجني أنا غـيـر،ي
َّ بل أرني أنا أيضـا صالحك ف
،ي
َّ المستحـق ككثــر ِة رحمتـِـك عل
ِ
maar toon mij ook Uw goedertierenheid
in mij en red mij, de onwaardige, volgens
Uw grote genade aan mij,

Het Gebeden

األواشي

Het gebed voor het
priesterschap
أوشية الكهنوت

De celebrant roept hier op de oude wijze van Mozes

يصــيح الكـاهـن ههنـا بلحـن الـعـتيـقــة لمــوسي

 أذكــر يا،أيــام حيــاتي
لكي أباركـك كـ َّل حيـن جميـع
ِ
.  الــذي لـك،رب هــذا الكهنـوت المقـدس
ُّ
Opdat ik U ten alle tijden zegene, alle
dagen van mijn leven, Gedenk, O Heer,
dit
heilige
priesterschap,
dat
U
toebehoort.

Diaken

يـقــول الـشماس

 وكــل،أطلبـوا عـن هــذا الكهنـوت المقــدس
،الــرتــب الـكهـنــوتـيــــــــــــة األرثوذكسية
Laat ons bidden voor dit heilige priesterschap, en alle orthodoxe priesterlijke
rangen,
Otlobo 3n haza alkahanot almokadas, we kol
alrotab alkahanoteia elortho-zoksejie-ia,

Diaken

يـقــول الـشماس

سهـُـم
لكي
َ  ويحـر،يستجيب لهم المسي ُح إل ُهـنــا
َ
ْ
.ويغفـر لنا خطايانـا
،ويقـوي ُهم وير َحم ُهـم
َ
dat Christus onze God hen aanhoort,
bewaart en sterkt en zich over hen ontfermt,
en ons onze zonden vergeeft.
lekei jastakhieb lehom almasie7 ilehona, we
ja7roshom we jokkwihom, we jar7amhom,
wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

ب الـكهـنــوتـيــــــــــــ ِة األرثوذكسيـة،
وكــ َّل الــرتـــــ ِ
الـواقـــف أمامـــــــك،
وكـ ِ ّل شعـبـِـك
ِ
En alle orthodoxe priesterlijke rangen, en
heel Uw volk dat voor U staat,

Celebrant

يقول الكاهن

ُ
،ت
رب
أذكـرنـا
ِ بالمراحـم والرأفا
ُّ  يا، رب
ُّ نحـن أيضــا يا
ِ
 الل ُهــ َّم شــاركنـا،البـشــر
ومحـب
وأم ُح آثامنا كصالح
ِّ
ِ
. الحلـول معنا لنخـدم اسمــك القـــدوس
Gedenk ook ons, O Heer, Heer, in genade en
barmhartigheid,
en
wis
uit
onze
ongerechtigheden,
als
een
Goede
en
Menslievende, O God, neem deel aan onze
bijeenkomst (ons samenzijn), opdat wij Uw
Heilige Naam dienen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de Natuur
( de hemelwinden - de wateren van de
rivieren - het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
) ( أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

Celebrant

G

يقول الكاهن
Arikataxioin P¡ ni``ayr `nte `tve nem nikarpoc `nte
`pkahi @ nem nimwou `nte `viaro @ nem nici] nem nici] nem
nicim nem nirwt `nte `tkoi @ etqen tairompi ;ai@ `cmou
`erwou.

 نيم نى، أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى إبكاهى
 خين طاى،  نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى روت إنتى إتكوى، مواو إنتى إفيارو
ُ
. إيرواو
إسمو
، رومبى ثاى
ُ
ُ
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.
،نهــــار
 وصعــو ِد ميـــا ِه األ،األرض
ت
يارب أهـويـة
تفضل
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
ُ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ والـزروعِ والعشـ
ِ ، في هـذه السن ِة،ت الحقـ ِل

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen ni`ayr `nte `tve nem nikarpoc
`nte `pkahi @
Toobh ezjen nie a-ier ente etfe nem nie karpos ente
epkahie,
:  نيم ني كاربوس إنتى إبكاهي: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de aarde,
، وثمرات األرض،إطلبوا عن أهوية السماء
Ot-loboe 3en ehwejet el-seme2 wa thamarat el-ard,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem `pjinmosi `e`pswi : `nte niiarwou
`mmwou @
nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroo-oe em
moo-oe,
: مواو
يارواو إم
 إنتى ني: نيم إب جين موشي إإبشوى
ُ
ُ

de toename van de wateren van de rivieren,
، وصعــود ميـــاه األنهــــار
We so-3oed me-jah elanhaar,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem nici] nem nicim : nem nirwt `nte
`tkoi.
nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente et koi.
:  نيم ني روت إنتى إتكوي: نيم ني سيتي نيم ني سيم
het zaad, het kruid en het veldgewas in dit jaar.
.  في هـذه السنـة، والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل
we el-zeroe3 we el-3oshb we nebet el-7akl fie
heziehi el-senne.

يـقــول الـشماس

Diaken

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou `erwou
Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroo-oe,
: إيرواو
هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو
ُ
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسي ُح إلهنا
Lekei joba-rikhe El Massie7o ielaahna,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouoh `ntefsenhyt qa pef`placma: `eta
nefjij ;amiof : `ntef,a nennobi nan `ebol .
oewoh entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh thamjof, entef ka
nen novie nan evol.

 إنتيف كانين نوفى:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. نان ايفول
en erbarmen heeft met Zijn schepping die gemaakt is door Zijn
handen en onze zonden vergeeft.

. ويغفـــر لنـا خطـايانـــا، ويتحنـن على ُجبلتـِـه التي صنعتهـا يـداه
we jete7ennen 3ele khobletihie el-latie sana3at-ha jedeh, wa jaghfer lene gatajene.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Anitou `e`pswi kata nousi kata vy`ete vwk
`n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @ marou;iqi
`nje nef`;lwm@ marou`asai `nje nefoutah.
اونوف إم إبهو إم
ُ  ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
.  مارو آشاى إنجى نيف أوطاه: إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
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.
األرض ليــــــرو حـرثـُهــــا
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، أثمـارهــا
ولتكثــر
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioiko-nomin
`mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou `epi`,lom `nte ]rompi
hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين إم بين: اواوسخ
ُ او إجروج نيم
ُ سيف طوطف إى
 إسمو إيبى إكلوم انتى تى رومبى هيتين: جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تيك ميت إخرستوس
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,

 بارك إكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصا ِد
.بصالحك
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
e;be nihyki `nte peklaoc @ e;be ],yra nem piorvanoc @ nem
pisemmo nem pirem`njwili @ nem pirem`njwili @ nem e;byten tyren
qa ny`eterhelpic `erok @ ouoh ettwbh `mpekran =e=;=u @

 إثفى تي شيرا نيم بى أورفانوس نيم بى: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت إيرهيلبيس: شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيروك
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.

 ومن،ضيف
ب وال
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
ُ
. ونطلب إسمك القدوس
نحن الذين نرجوك
أج ِلنا كُل ِنا
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Je nenbal `nouon niben ceerhelpic `erok @ je `n;ok et]
`ntou`qre nwou qen oucyou enanef. Ariou`i neman kata
tekmetaga;oc @ vyet] `qre `ncarx niben@
 جى إنثوك إت تى إنطو: اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
ُ جى نين فال إن
 في, أري اووى نيمان كاطا تيك ميت أغاثوس. سيو إينانيف
إخرى
ُ او
ُ نواو خين
ُ
. إيت تى إخرى إن صاركس نيفين
Want aller ogen zien hoopvol naar U uit, omdat U hun
te rechter tijd hun spijs geeft. Handel met ons naar Uw
goedheid, U, die spijs geeft aan al wat leeft.
 إصنع، عطيهم طعامهم في حين حسن
ِ ُ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
، معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد

Celebrant

يقول الكاهن

moh `nnenhyt `nrasi nem ouounof @ hina `anon hwn `ere
`vrwsi `ntoten qen hwb niben `ncyou niben @ `ntenerhou`o qen
hwb niben `n`aga;on.
 هينا أنون هون إيرى إفروشى إنتوتين: اونوف
ُ او
ُ موه إن نين هيت إن راشى نيم
. إيرهواو خين هوف نيفين إن أغاثون
خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين
ُ
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.

ُ
نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء
 لكي، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
G2

لينك الطلبة
Index - الفهرس

Het Gebeden

األواشي

Gebed voor de
Offeranden
أوشيـة القـرابين

يقول الكاهن

Celebrant

* Ari`vmeu`i P¡ `nni;uci`a ni`procvra
@ nisep`hmot `nte ny`etau`er`procve-rin
`Eoutai`o nem ou`wou `mpekran e;ouab.
* أرى إفميفئى إبتشويس إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى شيب إهموت إنتى نى
اواوامبيك ران اثؤواف.
او ُ
اوطايو ُ
إيطاف إير إبروس فيرين  :إى ُ
* Gedenk, o Heer, de offers, offergaven en de dankzegging van hen die deze opdragen, tot eer en glorie van
Uw Heilige Naam.
إلسمــك
يارب صعائـد وقرابيـن وشكـر الـذيـن يـُقـربـون ،كــرامـــة ومجـــدا
* أذكـر
ِ
ُ
القــدوس.
* يقـول الكاهـن وهـو يـرفع البخـور على المـذبـح

* De celebrant bewierookt het altaar en bidt

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous @ `nni;ucia
ni`procvora @
Toobh ezjen nie etfie em ef roo-oesh en nie
thiesia nie epros fora
إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس فورا
طوبه إيجين ني إتفى
ُ
Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de
offers, de offergaven,
،اطلبوا عن المهتمين بالصعائ ِد والقرابين
Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien,

يـقــول الـشماس

Diaken

ni`apar,y nineh
nijwm `nws @
`nerswousi@

ni`c;oinoufi
nikumillion

ni`ckepacma
`nte pima

nie aparshie nie neh nie estoi noefie nie eskepasma nie khoom en
oosh nie kiem-miellion ente pie ma en er shoo-oe shie,

 نى إس كيباس مانى جوم إن إوش نى: نى أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى
: إيرشواوشى
كيميليون إنتي بى ما إن
ُ
de eerstelingen, de olie, de wierook, de voorhangsels, de kerk-boeken
en de altaar-vaten,

. وأواني المذبح، وكتب القراء ِة، والستور،والبخور
،ت
ِ والبكور والزي
ِ
ِ
wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah
wa-awanie el-mezba7.

Diaken

يـقــول الـشماس

Hina `nte P=,=c Pennou] ]sebi`w nwou qen
I=l=y=m `nte `tve @ `ntef,a nennobi nan `ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie tie sheveejo noo-oe gen
Jerosaliem ente etfe, entef ka nen novie nan evol.

نواو خين يروساليم إنتي إتفي إنتيف
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het Hemelse
Jeruzalem en onze zonden vergeeft.

. ويغفر لنا خطايانا،لكي المسي ُح إل ُهنا يكافئهم في أورشليم السمائي ِة
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-maeejah wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e=;=u
`nellogimon `nte `tv @ `eou`c;oi `n`c;oinoufi@ `eqoun
@`etekmetnis] etqen nivyou`i

شوبو إيروك إيجين بيك ثيسيا إستيريون إثؤواب إن إيللو جيمون إنتى إتفى
ُ
او إسطوى إن إسطوي نوفى إيخون إيتك ميت نشتى إتخين نى فيؤوى :
إى ُ
Aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en hemels
altaar, als de geur van wierook, die tot Uw
Grootheid komt in de hemel
المقـــدس ،الناطـق السمــائي رائحـــة بخــور
مـذبحـــك
إقبـلهـا إليـك على
ِ
ِ
ت،
تدخــ ُل إلى عظمتـِك التي في السمــوا ِ

يقول الكاهن

nem

Celebrant

nekaggeloc

`nte

`ebolhiten
`psemsi
nekar,yaggeloc =e=;=u.

إيفول هيتين إبشيمشى إنتى نيك أنجيلوس نيم نيك أرشى أنجيلوس
اثؤواب.
door de dienst van Uw heilige engelen en
aartsengelen.
ورؤســاء مالئكتِـك المقـدسيـن.
بـواسطــ ِة خــدمــ ِة مالئكتِـك
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

M`vry] `etakswp `erok `nnidwron `nte pi`;myi `Abel @
nem ];uci`a `nte peniwt `Abraam @ nem ]tebi `cnou]
`nte ],yra.
إم إفريتى إيطاك شوب إيروك إن ني ذورون إنتى بى إثمى أفيل نيم تى
. ثيسيا إنتى بين يوت أبراآم نيم تى تيفى إسنوتى إنتى تى شيرا
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;
 وذبيحــة أبينــــا إبــراهيـــم،الصديــق
وكما قـبلـت إليـك قــرابيـن هـــابيـل
ِ
.وفلسي األرملـــ ِة

Celebrant

يقول الكاهن

Pairy] on nikeeu,arictyrion `nte nek`ebiaik sopou
`erok@ na pihou`o nem na pikouji@ ny`ethyp nem
nye;ouwnh `ebol.

باى ريتى اون نى كى إفخاريس تيريون إنتى نيك إيفى أيك شوبو إيروك
.اواونه إيفول
ُ هواو نيم نابى كوجى ني إيت هيب نيم ني إس
ُ نابى
aanvaard zo ook de votiefgave van Uw dienaren,
zij die veel hebben en zij die weinig hebben,
openlijk of in het verborgene.
ب
ب
ِ الكثيــر وأصحــا
ِ  أصحــا،هكــذا أيضا نــذور عبيـدك إقبلهـا إليـك
ِ
.ت والظاهرات
ِ  الخفيا،القليـ ِل

يقول الكاهن

Celebrant

Nye;ouws `e`ini nak `eqoun ouoh `mmon `ntwou@ nem
ny``etau``ini nak `eqoun qen pai`ehoou `nte voou
`nnaidwron nai.
إنطواو  :نيم نى إيطاف إينى ناك
اواوش إى إينى ناك إيخوناإممون
ُ
ني إث ُ
فواو إن ناى ذورون ناى .
إيهواو إنتى
إيخون خين باى
ُ
ُ
Ook zij die U willen geven maar niets hebben en zij die
U vandaag deze offergaven hebben opgedragen.

والـذيـن يـريـدون أن يقــدمـوا لـك وليس لهم ،والـذيـن قـدمـوا لـك في
اليـوم هـذه القـرابيــن ،
هـــذا
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Moi nwou `nniattako `n`tsebi`w `nnye;natako@ na
nivyou`i `n`tsebi`w `nna `pkahi@ nisa`eneh `n`tsebi`w
`nni`procoucyou.
 نا نيفيؤوى إن: نواو إن نى إت طاكو إن إتشفيو إن ني إث ناطاكو
موى
ُ
. سيو
ُ  نى شا إينيه إن إتشيفيو إن نى إبروس س ُو: إتشيفيو إن نا إبكاهى
Geef hun het onver-gankelijke in plaats van het
vergankelijke, het hemelse in plaats van het
aardse, het eeuwige in plaats van het tijdelijke.
،ت
ِ ت ِعـوض األرضيا
ِ  السمائيــا،ت
ِ أعطهـــم الباقيـــات ِعـوض الفانيـــا
ِ
،ت
ِ ت ِعـوض الـــزمنيـا
ِ األبديا

يقول الكاهن

Celebrant

Nou`you noutamion mahou `ebolqen `aga;on niben.
Matakto `erwou P¡ `n`tjom `nte nekaggeloc @ nem
nekar,yaggeloc =e=;=u.
رواو
نو طاميون
ماهو إيفول خين أغاثون نيفين  :ماطاك طو إي ُ
ُ
إيو ُ
نو ُ
ُ
إبتشويس إن إتجوم إنتى نيك إنجيلوس نيم نيك أرشى أنجيلوس إثؤواب.
Vul hun huizen en hun opslagplaatsen met alles
wat goed is, Omring hen, o Heer, met de kracht
van Uw heilige engelen en aartsengelen.
يـارب بقـو ِة
ت ،أحطهـم
بيـوتـُهـم ومخازنـُهـم إمألهــا من ك ِ ّل الخيــــــــرا ِ
ُ
مالئك ِتــك ورؤســاء مالئك ِتــك األطهـار.

Celebrant
يقول الكاهن
`M`vry] `etauer`vmeu`i `mpekran =e=;=u hijen pikahi@ `aripoumeu`i hwou
P¡ qen tekmetouro@ ouoh qen paike`ewn vai `mper,au `ncwk.

إم إفريتى إيطاف إير إفميفئى إم بيك ران إثؤواب هيجين بى كاهى  :أري ب ُوميفئى
اورو  :اووه خين باى كى إ اون فاى إمبير كاف
هواو إبتشويس خين تيك ميت ُ
ُ
إنسوك .
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.

يـارب في
وكما ذكروا إس َّمـك القدوس على األرض ،أذكــرهـم هــم أيضا
ُ
الــدهـــر ال تتـركهـم عنــك.
ملكـو ِتـك ،وفي هــذا
ِ
* هـنـا يقـول بلحـن العـتيـقــــة.

* De celebrant roept hier op de oude wijz .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Link

لينك

صالة قبل التناول
Gebed voor de heilige
Communie
أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de patriarchen

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

Gedachtenis der
Heiligen
مجمع القديسين

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

َ
سهـم
آباؤنا وإخوتنا
َ  إذ أخــذتَ نـفـو،الذيـن رقــدوا
َ الـقـديسيـن الـ
َ
َ ذيـن أر
ــو َك
 ذاكـرا أيضا جمي َع،نيح ُهـــم
ْ
ْ ض
G
B
،األطهـار رؤســـا َء اآلبــــاء
 آبا َءنـــا،منــذُ البــــــدء
َ
،واألنبيــاء
Onze vaders en broeders die ontslapen zijn,
wier zielen U genomen heeft, schenk hen
rust, Eveneens in gedachtenis nemend
(gedenkend) alle heiligen welke U vanaf het
begin hebben behaagd,

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

َ
َ
َ
 وكل أرواح،والمعتـرفـيـن
 والشهدا َء، واإلنجيليين
والمبشـريـن
والـرسـ َل
َ وباألكثـر القـديســةَ المملــوءة، الـذيــن كـ َ َملـُـوا في اإليمــــان،الصـديقيـن
َ
.  والـدةَ اإلله الطاهـرةَ القـديسـةَ مــريــــ َم، العــذرا َء كـل حيــن،مجــدا
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,

مجمع اآلباء القديسين

Gedachtenis der Heiligen

تفانوس أول
الســابـق الصابــ َغ والشهـيـ َد ،والقـديـس إس
والـقـديــس يـوحنـا
َ
َ
َ
ـر
والـقـديـس
الشمـامســة وأو َل الشهـداء،
مــرقــس الــرســو َل الطاهـ َ
َ
َ
َ
يــس
والبطريرك
اإلنجيلي والشهـيــد،
القـديـس ساويـُرس ،والـقـد َ
َ
والـقـديس إغـريغـوريـوس،
والـقــديـس بـاسيلـيــوس،
كيـــرلــس،
َ
َ
En de heilige Johannes, de voorloper, de doper
en martelaar; de heilige Stefanus, de aartsdiaken
en eerste martelaar; en de heilige Markus, de
apostel, Evangelist, en martelaar; de heilige
patriarch Severus; de heilige Cyrillus; de heilige
Basilius; de heilige Gregorius.

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

 والثـالثــــةَ أنبـــا، والبـار أنبا بـوال،الصديق العظي َم أنبـا أنطـونيــوس
وأبانا
َ
 وأبـانـا أنبـا بيشــوي وأبــويـنـا، وأبانــا أنبـا يحنـس،مقــارات القـديسيـ َن
َ  والتسعةَ واألربع،القـديسـيـن الروميين مكسيموس ودوماديـوس
ـيـن شهيـدا
،والقــوي أنبا موسى
En onze rechtvaardige vader, de grote abba Antonius;
de rechtvaardige abba Paulus; en de drie heilige
Macarii; onze vader abba Johannes de hegoemen;
onze vader abba Pishoi; onze heilige Romeinse vaders
Maximus en Dometius; de negenenveertig martelaren;
en de sterke abba Mozes.

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

رئيـس
 وأبـانـا أنبا شنـوده،وأبـانـا أنبـا باخــوم أب الشــــــركـــة
َ
َ
 وأبـانـا أنبـا صـمـوئي َل، وأبـانـا أنبـا نُـفـر السـائ َح،المتوحــديـن
َ
.قــديسيــك
 وكـــل مصــاف،ف
َ ال ُمعتر
Onze vader abba Pachomius, de vader van
de koinonia; onze vader abba Shenoete de
archimandriet; onze vader Abba Noefer de
anachoreet; onze vader abba Samuël de
Belijder; en alle koren van Uw heiligen.

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

* إننـا يا سـيـدَنــا لسنـا أهــال أن نـتـشـفــــــ َع في
َ
نبر إبنِك
طـوبـاويـة
ِ  بل هم القيام أمام ِم،أولئــك القديسين
،الوحيد
* Niet dat wij, O Heer, waardig zijn om te
bemiddelen in de gelukzaligheid van hen die
U toebehoren (de Uwen), Maar dat zij die
vóór de Troon van Uw Eniggeboren Zoon
staan,
* Dan bidt de celebrant het volgende stuk op de Job-wijze, dat is de trieste wijze .

. * يقـول الكـاهـن بلحـن أيوب أي بلحن الحزن

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

 ُكن غافرا،  يتشفعُون في مسكنتنا وضع ِفنا، ليكونوا هم ع ِوضا عنا
س ِمك
ْ تاركا آلثامنا من أجل ِطلبا ِتهم المقدس ِة ومن أجل إ
ِ ، لخطايانا
. المبارك الذى ُد ِعى علينا
العظيم
ِ
mogen bemiddelen (de voorspraak mogen zijn) in onze
armzaligheid en zwakheid. Vergeef ons onze schulden
(Wees vergevingsgezind jegens onze schulden) omwille
van hun heilige smekingen, en omwille van Uw
Gezegende Naam, die over ons uitgeroepen is.

Diaken

يـقــول الـشماس

Nyetws maroutaou`o `nniran @ `nte
nenio] `e;ouab `mpatriar,yc `etauenkot@
Nie et oosh ma-roe ta-oeo en nie ran ente nen jotie eth-oewab em patriarshies etav enkot,
ني إتؤش مارو طا اواو إن ني ران إنتى نيين ييوتى إثيؤواب إم باطريارشييس إيطياف
: إنكوت
Laat de lezers de namen opnoemen van onze heilige vaders,
de patriarchen, die ontslapen zijn.
،القارئـون فليقـولـوا أسما َء آبائنا البطـاركـــة القديسين الــذيـن رقـــدوا
Alkare-oen fal-jakolo , esma2 ebe2ene albatareka elkidisien allezine rakado,

Diaken

يـقــول الـشماس

P¡ ma`mton `nnou'u,y tyrou @ ouoh
`ntef,a nennobi nan `ebol .
Eptshois ma emton en noe epsieshie tieroe oewoh entef ka
nen novie nan evol.
. اووه إنتيف كانين نوفى نان ايفول: إبشويس ما إمطون إن نو إبسيشي تيرو
De Heer schenke hun zielen de eeuwige rust en
vergeve onze zonden.
.ويغـفــر لنـا خطـايـانـــــا
،الـــــرب يـُـنـيـ ُح نفــوسهــم أجمعيـــن
ُ
ُ
A-rrabo jonaie7 nefosehom akhme3ien, we jaghfer lene
gatajene.

لينك

Link

لحن بي نيشتي
De Hymne Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة
De Grote Pie nieshtie

لحن إفشيس
De Hymne Ev-shes

أسماء اآلباء البطاركة
De Namen van de patriarchen

يـقــول الـشعب

Gelovigen

G

B

Ere pou`cmou `e;ouab @ swpi neman @
`amyn.

E-re poe esmoe eth-oe-wab shoopie neman .
.  آمين:  شوبى نيمان: إيرى بو إسمو إثؤواب

Laat hun heilige zegen met ons zijn, Amen.
ُ
. آميـن: تكـون معنـا
، ُبــركـت ُهـم المقـدســة
Barakat-homol
amien.

mokadassah

faltakoen

ma3na

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Doxa ci Kuri`e @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @
Zoksa sie Kyrië, Kyrië eleison Kyrië eleison,
 كيريي ليسون:  كيريي ليسون: ذو كصاسي كيريي
Aan U, o Heer, zij de glorie, Heer ontferm U,
Heer ontferm U,
، إرحـــــم
، إرحـــــم
، يـارب
المجــ ُد لـك
ْ يـــارب
ْ يـــارب
ُ
ُ
ُ
El makhdo lak ya rab, yarabor7am, yarabor7am,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `anapaucon @ `amyn .
Kyrië evlo-khieson Kyrië ana pavson, amien.
.  أمين: ي أنا بافصون
ّ  كيري: ي إفلوجيسون
ّ كيري
Heer zegen ons, Heer schenk hun de
eeuwige rust, Amen.
.  آميـن، يارب نيح ُهـم
، يـــارب بــاركـنـــا
ُ
ُ
yarabo barikna, yarabo naje7 hom amien.

لينك

Link

Gedenking van de
doden

الترحيم

Gedenken van de doden

الترحيم

Arikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y
tyrou @ qen kenf `nnenio] e;ouab
`Abraam nem `Icaak nem Iakwb.

 خين كنف إن: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. نين يوتى إثؤواب أبراآم نيم إيساك نيم ياكوب
Gewaardig U, o Heer, al hun zielen te laten rusten
in de boezem van onze heilige vaders Abraham
en Isaak en Jakob.
 إبـراهيـم، حضـن آبـائنـا القـديسيـن
سهـم جميعا في
تفضل
ُ يـارب نيـح نفـو
ُ
ِ
.وإسحـق ويعقـوب

Gedenken van de doden

الترحيم

Sanousou qen ouma `n`,loy @ hijen
`vmwou `nte `pemton @ qen piparadicoc
`nte `pounof.

شانو شو خين اوما إن إخلو إى هيجين إفمواو إنتى اب إمطون
: خين بى بارا ذيسوس إنتى إبؤونوب
Verzorg hen in grazige weiden aan rustige
wateren in het Paradijs van de Vreugde.
ـــردوس
مـــاء الــراحـــــ ِة في ف
مـوضـع ُخضــرة على
عُل ُهــم في
ِ
ِ
ِ
، النعيــم

Gedenken van de doden

الترحيم

Pima `etafvwt `ebol `nqytf @ `nje
pi`mkah `nhyt nem ]lupy nem pifi `ahom
@ qen `vouwini `nte ny =e=;=u `ntak.
بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف إنجى بى إمكاه إنهيت نيم تى ليبى
.اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك
ُ نيم بى فياهوم خين إف
De plaats waar verdriet, kommer en zuchten
gevlucht zijn, in het licht van Uw heiligen.
ُ
ُ
ـــور
ن
في
د
والتنهــ
المـــوضع الــذي هــرب منـه
الحـزن والكآبة
ُ
ِ
ِ
.قـديسيــك

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Wcper yn ke ecte ectin @ `apo geneac ic
genean @
Oos-per ien ke este estien a-poe khene-as is
khene-an,
: أبو جيني أس إيس جى نى أن: اوس بيرين كى إستى إستين
Zoals het was, zo zal het zijn, van generatie tot
generatie,
ُ
، من جيـل إلى جيـل،يكـون
كمــا كــان وهكــذا
Kama kaan, wa hakaza jakoen, men khielin iela khiel,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke pantac touc `e`wnac twn `e`wnwn :
`amyn.
ke pandas toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.
.  أمين: كى بانداس طوس إي اوناس طون إي اونون

En tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.
.  آميــن، الدهــور
دهـــر
وإلى
ِ
ِ
Wa iela dahr el dehoer amien.

Celebrant

B

G

يقول الكاهن
{imwit qajwn `eqoun `etekmetouro @ Hina nem qen vai
kata `vry] on qen hwb niben @ `ntef[iwou ouoh
`ntef[icmou ouoh `ntef[ici @ `nje peknis] `nran `e;ouab @

 هينا نيم خين فاى كاطا إفريتى أون: تشي مويت خاجون إيخون إيتيك ميت أورو
خين هوب نيفين إنتيف تشى اواو أووه إنتيف تشى إسمو أووه إنتيف تشيسي إنجى
. بيك نشتى إنران اثؤواب
Leid ons door de weg tot in Uw Koninkrijk, zodat
daarvoor, gelijk in alles, Uw Grote en Heilige Naam,
verheerlijkt, gezegend en verheven,
 يت َّمجــد ويتبــارك ويــرت ِفــع، لكي وبهذا كما أيضا في ك ِ ّل شئ،وإهدنا الي ملكوتك
، القـدوس
إس ِ ّمـــــك العظيـــ ُم
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Qen
hwb
niben
ettaiyout
ouoh
et`cmarwout@
nem
Iycouc
Pi,rictoc
pekmenrit `nsyri@ nem pi`P=n=a e` ;ouab.
 أووه ات إسمارواوت نيم إيسوس بى: خين هوب نيفين إتطايوت
. بيك مينريت إنشيرى نيم إبنفما اثؤواب: إخريستوس
wordt in alles wat waardevol en gezegend is met
Jezus Christus, Uw geliefde Zoon en de Heilige
Geest.
 مع يســوع المسيح إبـ ِنــك الحبيب،في ك ِ ّل شـئ كــريـــم ومبــارك
. القـــدس
ِ
ِوالــروح

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
B

G

Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Palin
on
marensep`hmot
`ntotf
]`mV
pipantokratwr@ `Viwt `mP¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr Iycouc Pi,rictoc.

Celebrant

G

B

بالين أون مارين شيبئهموت إنططف إم إفنوتى بى بانطوكراطور إفيوت ام بين
تشويس أووه بيننوتى أووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس .
Nogmaals, laat ons dankzeggen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus,

وأيضا فلنشكـر اللـه ضابــط الك ِ ّل  ،أبـا ربنـــا وإلهنـــا ومخلـِّ ِصنـا يســــوع
المسيــح .

يقول الكاهن

Celebrant

@ Je af`;rener`pem`psa on ]nou `e`ohi `eraten
qen paima e` ;ouab vai @ ouoh `efai `nnenjij
`e`pswi @ ouoh `esemsi `mpefran e` ;ouab.
جى آف إثرين إير إب إمبشا أون تينو إى أوهى إيراتين  :خين باي ما إثؤواب فاى
 :أووه إيفاى إن نين جيج إإبشوى  :أووه إى شيمشى إم بيفران إثؤواب .

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.
المــوضــع المقـ َّد ِس ،ونــرفـع
ألنـه جعـلنــا أهــال اآلن أن ن ِقــف في هــذا
ِ
أيــدينــا إلى فـــوق ونخدم إسمه القـدوس ،

يقول الكاهن

Celebrant

`N;of on maren]ho `erof @ hopwc `ntefaiten
@ `nem`psa `n]met`svyr nem ]met`alum'ic
`nte nefmuctyrion `nnou] ouoh `na;mou.
إنثوف أون مارين تيهو إيروف  :هوبوس إنتيف آيتين إن إمبشا إنتى ميت إشفير
نيم تى ميت آناليم إبسيس  :إنتى نيف ميستيريون إن نوتى أووه أن آثمو.
En laat ons Hem ook vragen dat Hij ons waardig maakt
voor de communie en de deelname aan Zijn goddelijke
en onsterfelijke Mysteries.
ســــراره اإللهيــ ِة
هــو أيضا فلنسألـه أن يجعـلـنـــا ُمستحقيــن لشــركـ ِة وصعــو ِد أ
ِ
غيــــر المائتــ ِة.
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Amyn.
Amien
. أمين
Amen.

. حقا

يقول الكاهن

Celebrant

Picwma `e;ouab.
Pi coma eth-oe-wab.
.بى سوما اثؤواب
Het Heilig Lichaam.

.الجسـ ُد المقــَّدس
Al-khasad almokadas.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tenouwst `mpekcwma e` ;ouab.
Ten oe-oosht em pek sooma eth-oe-wab.
. تين اواوشت إم بيك سوما إثؤواب
Wij buigen voor Uw Heilig Lichaam.
.نسجــ ُد لجسـِّدك المقـدس
Nas khod le khasadika el-mokaddas.

يقول الكاهن

Celebrant

Nem pi`cnof ettaiyout.
Nem pef esnof et tajoet.

. نيم بى إسنوف اتطايوت
En het Kostbaar Bloed.

.والـد ُم الكــريـم
Wa al-dammikal kariem.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nem pek`cnof ettaiyout.
Nem pek esnof et tajoet.
. نيم بيك إسنوف إتطايوت
En Uw Kostbaar Bloed.

. ولـد َِّمـك الكـريــم
Wa le dammikal kariem.

يقول الكاهن

Celebrant

` te
N
Pef`,rictoc
@
pipantokratwr P¡ Pennou].

`nje

Ente pef-gristos inzje pi pandokrator pshoic
pennoetie.
.إنتى بيف إخرستوس إنجى بى باندوكراطور إبتشويس بين نوتى
Van Zijn Gezalfde, de Almachtige Heer, onze God.

.الـــرب إلهـِنـا
الضابــط الك ِ ّل
الـلذان لمسيحــ ِه
ِ
ِّ
Allazan limasie7ihi al-dabet elkol al-rabo ilahona,

Diaken

يـقــول الـشماس

Amyn amyn `Proceuxac;e.
Amien, amien, pros ev eksas-te.
.أمين أمين إبروس إيف إكصاستي
Amen, amen, Laat ons bidden.
.آميـــن آميـــن صلوا
Amien, amien, Salloe.

يـقــول الـشعب
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Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

ع المسيح ربنـــا
يا الـلـه الـذي
َ سمنـَا للبنــوة بـيـسـو
َ
َ سبـق فـو
َ  كــرامـةَ لمجــد نعمت،ـك
َ كمســرة إرادت
ـك التي أنع ْمـتَ بهـا لنــا
B
َ
الطاهــر
 بـدمــ ِه،  هـذا الـذي صار لنـا بـ ِه خالصنا.بحـبـيـبــــك
ِ
.لغفــران الخطايــا
ِ
O God, die ons tevoren bestemd heeft voor het
kindschap, door Jezus Christus onze Heer, volgens het
welbehagen van Uw wil, tot eer en glorie van Uw
genade, waarmee U ons begenadigd heeft in Uw
Geliefde. Hij die ons tot (ons) heil is geworden, door
Zijn Heilig Bloed, voor de vergiffenis van de zonden.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

َ
ُ
َ
نحـن
تحقـيـن
ألنـك جعـلـتـَنـا مس
،نشكُرك أيهـا الـرب اإللهُ ضاب َط الكل
المقـدس
 ونكمـ َل هــذا السر،نـقـف في هـذا الموضع المقــدس
 أن،الخطـــاة
َ
َ
 هكــذا أيضــا فلنستحـق، لكي كما جعلـتـنـا أهـال أن نكمل ُهمـا،السمائي
.شركت ُهما والتنـاو َل من ُهمـا
Wij danken U O Heer, God de Pantokrator, want U hebt
ons zondaars, waardig gemaakt, om in deze heilige
plaats te staan en deze heilige hemelse geheimenis te
voltooien, opdat net als U ons waardig hebt gemaakt
het te voltooien, wij ook waardig mogen zijn om
deelgenootschap te hebben en er aan deel te nemen.

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

َ
َ
ح عنـا كل ظلـمـة
يا َمن فـت َح
ْأعيـن العميــان افـتح
ُ  إذ نطر،عيـون قـلـوبـنــا
 ونستطي ُع أن نـرفـ َع أعيننــا إلي، والخبث الـذي لشبـه الــدنــس،الشــــر
 وكمــا طهــرتَ شـفـتي عــبــد َك،نحـو بهـاء مجـد َك القــدوس
ق
ُ فـو
َ
،إشعـيــا َء الـنبي
O U die de ogen van de blinden heeft geopend, open
de ogen van onze harten, zodat wij alle duisternis van
slechtheid en de list van de smet van onreinheid van
ons kunnen afwenden, en wij in staat zijn onze ogen
op te heffen tot de pracht van Uw heilige glorie, En
zoals U de lippen van Uw dienaar Jesaja de profeet
heeft gereinigd,

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

إذ أخــذَ أحــ ُد السـارافيــم جمــرة بـالملقـط من على المذبح وطرحهــا في
َ شفـتيك ترف ُع آثا َم
َ
 وتـُطهــر جمي َع،ــك
ست
َ  هـا إن هـذه قـد ل َم، ُفيه وقـا َل له
َ  عبيــد ََك الطال،َنحـن أيضا الضعفــا َء الخطـاة
ُ
َ َ بيـن رحمتـ
َ
، ـك
 هكـذا،خطايــاك
toen één van de Serafim een gloeiende kool, die
hij met een tang van het altaar genomen had, in
zijn mond plaatste en zei:“Zie, deze heeft uw
lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid
geweken en zijn al uw zonden gereinigd.“Zo ook
wij, Uw zwakke zondige dienstknechten, die om
Uw genade vragen,

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 وأعـطنـا هـــذه، وقـلـوبَنا، وشفا َهنا، وأجسادَنـا،سنـا
َ تـفـضل طهـر أنف
 التي،الجمـرةَ الحقـيـقـيـــةَ المعطيــةَ الحيــاةَ للـنـفــس والجســد والــــروح
، ال لـلـدينـونــة، والــد ُم الكـريـــ ُم الـلــذان لمسيحـــك،المقــدس
هي الجسـ ُد
ُ
،  وال خــزيــا وتبكيـتــا لــزالتـنــا،وال لـلـوقــوع في الـدينـونـــة
gewaardig U onze zielen, lichamen, lippen en harten te
reinigen, en ons deze ware levende kool te schenken
die leven geeft aan ziel, lichaam en geest, hetgeen het
Heilig Lichaam en Kostbaar Bloed van Uw Gezalfde is.
Niet tot oordeel, noch om onder het oordeel te vallen,
noch voor schaamte en berisping om onze
ongerechtigheden.

Gebed van de Breking
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 ولئال، نكــون مـدانيــن بهمــا،بغـيــر إستحقــاق
لئــال إذا نـنال من ُهمـا
ِ
ــر للـوقــوعِ في
ِ تـكــون لنــا كثـرةُ كراماتـك يا سيـ ِ ّدنـا علَّـة ثـقــ ِل باألكث
 بــل أنعـم لـنـــا،نصيـر غـيـر شاكريـن لـك أنت المحسن
 اذ،الـدينـونـــ ِة
ُ
.القــدوس
بــروحــك
ِ
ِ
Opdat wij er niet onwaardig aan deelnemen, en
erdoor geoordeeld worden, en opdat Uw overvloedige edelmoedigheid, o onze Meester, niet
een reden is dat wij onder een zwaarder oordeel
komen, wanneer wij U ondankbaar zijn, U die
weldadig zijt. Maar schenk ons Uw Heilige Geest,

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

 وإيمان بغيـر، بوجه غيـر مخـزي، وسـريــرة مستنيـرة،لكي بقـلـب طاهـر
،  بمحبـــة كاملـــة ورجــاء ثـابــت،ريـاء
zodat wij met een rein hart, een verlicht geweten,
een gezicht zonder schaamte, een oprecht
geloof, een volmaakte liefde, en een standvastige
hoop,

ال ِقسمة

Gebed van de Breking

َ ُ التي أعطاها إبن، َ أن نقــو َل الصالةَ المقـدســة، بغير خـوف،جسـر بـدالة
ـك
ن
َ
َ
 إن في كل زمان:  ورسله األطهار قـائـال ل ُهـــم،القـديسيـن
الحبيب لتالميـذه
ُ
...  أبانــا الــذي في السموات: إذا صليتُم فإطلبـوا هكــذا وقــولـــوا
wij het wagen met vrijmoedigheid, zonder vrees,
het heilige gebed te zeggen, dat Uw Geliefde
Zoon aan Zijn heilige discipelen en reine
apostelen heeft gegeven, tot hen zeggende:
”Wanneer u te allen tijde bidt, bid evenzo en zeg:
Onze Vader...“
B

لينك

Link

De Hymnen
األلحان

Voor de Vaders

لآلباء

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* Marou[acf qen `tek`klycia `nte
peflaoc @

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef
la-os,
: سيَّا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk van
Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof hi `tka;edra `nte
ni`precbuteroc @

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
* أ ُّووه
ُ
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou
@ eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof@

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han eso-oe,
ev-enav enzje nie et soetoon oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى ناڤ إنچى: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ ني إت
* want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde.
De oprechten zien het en verheugen zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،* ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm
`n`h;yf @

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef
oe-oom en eh-thief,
: * أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقسم
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.
* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh, kata et
taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: وويب شا إينيه
ِّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de ordening van
Melchisedek.
.* أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab
`mpatriar,yc papa abba (...) @
* Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab em
patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم پاطريارشيس پاپا آڤا
ِّ ُ * إپشويس صا أ
: )...(
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige vader de
patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* nem peniwt `n`epickopoc abba (...) @
* Nem penjoot en episkopos ava (…) :

: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

* P¡ ef`e`areh e` petenwnq.
* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ

* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ

Link

لينك

مرد مزمور باكر
Het Responsorium van de
Psalm van het
Ochtendwierookgebed

مرد مزمور القداس
Het Responsorium van de
Psalm van De Liturgie

Voor de Vaders

لآلباء

Dat zij Hem verhogen in
de kerk van Zijn volk
فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

فليــرفعمممـوه فمممي كنيسـمممـة شعبـمممـه ،وليبممماركوه علمممي منـابـمممـر
ممممر
الشيـمممممـوخ ،ألنمممممـه جعـمممممـل أبـمممممـوة مثـمممممـل الخـمممممـراف ،يُ ِ
بصم ُ
المستقيمـون ويفــرحـــون،
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.

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

 أنممـك أنممت هممـو الكاهـممـن إلممى،مـرب ولممـن ينممـدم
ُ أقسممم الم
. األبــد علي طقـس ملكيصادق

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

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريـمـرك البابـمـا األنبمـا
ُ
( ، )...و شريكك في الخدمة الرسمولية أبينـمـا األسقمـف المكمرم
الـرب يحفــظ حيـاتـكـما  :أمين هلـليـلــويــا.
(، )...
ُ
De Heer is aan uw rechterhand, onze
heilige vader de patriarch, paus abba (…),
En onze vader de bisschop abba (...) de
Heer beware jullie leven : Amen Halleluja.

Link

لينك

إنجيل باكر
Evangelie van het
Ochtendwierookgebed
إنجيل القداس
Evangelie van De Liturgie

De vijf Kleine Voorbeden الخمسة أواشي الصغار

De vijf Kleine
Voorbeden
الخمسة أواشي الصغار

De vijf Kleine Voorbeden الخمسة أواشي الصغار

Gebed voor de Vrede
أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.

Eshliel.

.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .
بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل  ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح.

يقول الكاهن

Celebrant

Ten]ho
ouoh
tentwbh
met`aga;oc pimairwmi.

`ntek

:تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft.
،صالحــك يا محـب البشــــر
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
ُ

يقول الكاهن

Celebrant

Ari`vmeu`i P¡ `n]hiryny `nte tekou`i
`mmauatc e` ;ouab @ `nka;oliky `n`apoctoliky
`nekklyci`a.

أرى إفميفئى إبتشويس إن إنتي هيريني إنتي تيك اووي إم مافاتس
إثؤواب  :إن كاثوليكي إن أبوسطوليكي إن إككليسيا .
Gedenk, o Heer, de vrede van Uw Ene, Enige,
Heilige, Universele en Apostolische Kerk.
يـارب سـالم كنيستِــك الـواحـدة  ،الـوحيـد ِة المقـدسـة ،
أذكـر
ُ
الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة .

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc @
`agiac monyc @
Pros ev eksas-te ie per ties ierienies ties, akhias
monies,
:  آجياس مونيس: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige,
سالم الـواحـد ِة المقـدســ ِة
صلـوا من أج ِل
ِ
Salloe men akhl salaam el-wa7ede el mokaddesah

Diaken

يـقــول الـشماس

Ka;olikyc
ke
`apoctolikyc
or;odoxou tou :eou ekklyciac .

@

katholie-kies ke apostoliekies, orthozoksoe toe, The-oe
ekliesias.

. أورثوذكسو طو ثيؤ إككليسياس: كاثوليكيس كى أبوسطو ليكيس
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk van
God.

. كنــيــســـ ِة اللـــه األرثـوذكسيـة، الجامعــ ِة الـرسـولي ِة
el-kheme3a el-rasoleja, kaniesat alleh el-ortho- zokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

الخمسة أواشي الصغار De vijf Kleine Voorbeden

Gebed voor de Vaders
أوشية البطريرك واألساقفة

يقول الكاهن

Celebrant

:ai
etsop
icjen
`n]oikoumeny sa auryjc .

auaryjc

. ثاي إتشوب يسجين أفرجيس إنتي إيكوميني شا أفرجيس
Deze Kerk die van het ene einde tot het
andere einde van de wereld is.
. هـــذه الكائنــةُ مـن أقاصي المسكـونـ ِة إلى أقـاصيهــا

Celebrant

يقول الكاهن

Ari`vmeu`i P¡ `mpenpatriar,yc `niwt
ettaiyout@ `nar,i``ereuc abba (...)

أري إفميفئي إبتشويس إم بين باطريارشيس إنيوت إتطايوت
)...( إن أرشي إيريفس بابا أفا
Gedenk, o Heer, onze patriarch, de
eerbiedwaardige vader, de hogepriester,
abba (...)
،)...( أذكر يارب بطريركنا األب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

Celebrant

يقول الكاهن

Nem pefke`svyr `nlitourgoc
peniwt `n`epickopoc abba (...) .

@

نيم بيف كي إشفير إن ليطورغوس بين يوت إن إيبسكوبوس
.)...( أفا
En zijn deelgenoot in de dienst, onze
vader de bisschop, abba (…) .
. )...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم أنبا

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc
`ymwn papa abba (...)
Pros ev eksas-te ie per toe arshie e-re-os iemoon
papa ava (...) .
. )...( إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
إبروس إيف إكصاستى
ُ
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba el-anba (…),

Diaken

يـقــول الـشماس

Papa ke patriar,ou ke ar,y`epickopou tyc
megalo polewc Alexan`driac @
pa pa ke patriargo ke arshie episkopoe ties meghalo poleos
Aleksanidrias
:  ميغالو بوليؤس أليكساندرياس: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,
،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el-3ozma eliskendereje,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem pefke`svyr
`nlitourgoc
peniwt `n`epickopoc abba (...) @

@

nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot en episkopos ava
(…) ,

)...(  بين يوت إبيسكوبوس أفا: نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس
En voor zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...)

)...( وشـريكه في الخـدمة الرسوليه أبينـا األسقـف المكرم األنبا
we shariekahoe fil gedme el-rasoelejah, abine el-oskof
el mokkaram el-anba (…)

يـقــول الـشماس

Diaken

Ke
twn
`epickopwn.

or;odoxwn

`ymwn

ke toon orthozokson iemoon episkopon.
.كى طون اورثوذكسون إيمون إبيسكوبون

En voor al onze orthodoxe bisschoppen.
.وسـائـر أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
we se2er asakifetne elortho-zoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

De vijf Kleine Voorbeden الخمسة أواشي الصغار

Gebed voor de Plaats
أوشية الموضع

يقول الكاهن

Celebrant

@ Qen ou`areh `areh `erwuo (`erof) nan
`nhanmys
`nrompi
nem
hancyou
`nhirynikon.

إيرواو (إيروف) نان  :إنهان ميش إن رومبي نيم
او آريه آريه
ُ
خين ُ
هان سيو إن هيريني كون .
Bewaar hen (hem) voor ons gedurende vele
jaren en in vredige tijden.
حفظــا إحفظـهم (إحفظة) لنـــا سنيــــن كثيــــرة وأزمنـة سـالميــة.

يقول الكاهن

Celebrant

Ari`vmeu`iP¡ `n`tcwtyri`a `mpaitopoc `e;ouab
`ntak vai @ Nem topoc niben @ nem
monactyrion niben `nte nenio] `nor;odoxoc.
أرى إفميفئى إبتشويس ان إت سوتيريا إمباى طوبوس إثؤواب انطاك فاى  :نيم
طوبوس نيفين نيم موناستيريون نيفين إنتى نين يوتى إن اورثوذكسوس.
Gedenk, o Heer, het heil van deze heilige plaats die u
toebehoort, alle plaatsen en alle kloosters van onze
orthodoxe vaders.

المقــدس الـذي لك  ،وكل المـواضع
المــوضـع
يارب خـالص هـــذا
أذكـر
ِ
ُ
ِ
وكل أديـــر ِة آبـائنــا األرثــوذوكسييــن.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e `uper tyc cwtyriac tou kocmou
@ ke tyc polewc `ymwn tautyc*@ (ke tou
monactyrio `ymwn toutou)

Pros ev eksas-te ie per ties sootierias toe kosmoe ke ties
poleos iemoon tav ties*(ke toe monastierioo iemoon toe-toe)
 ( كى تيس بوليؤس:  سوتيرياس طو كوزمو: إبروس إيف اكصاستى إيبرتيس
)طو
ُ طو
ُ تو موناستيريو إيمون
ُ  (كي: *) إيمون طافتيس
Bid voor het heil van de wereld, (onze stad)*, (onzeklooster)
) (وديرنا هذا،*) (ومـدينتـنـا هـــذه،العـالــم
خــــالص
صلـوا مــن أجـ ِ ّل
ِ
ِ
Salloe men akhl gallas el-3elem, wa medienetne hezihie*, (wa
dayrona haza)

Diaken

يـقــول الـشماس

Ke pacon polewn ke twn ,wrwn @ ke
nycwn ke monactyrion .
Ke pasoon poleoon ke toon gooroon ke nieson ke
monastierioon.
. كى نيسون كى موناستيريون: كى باسون بوليؤن كى طون خورون
alle steden en landstreken, alle eilanden en kloosters.

.والجزائــر واألديـــر ِة
واألقاليـم
المـدن
وسـائـــــر
ِ
ِ
ِ
ِ
wa se2er el-moddon we el-akaliem we el-kheze2er, wa
el-edjera.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Nem polic niben@ nem ,wra niben @
nem ni]mi@ nem poucolcel tyrf.
بو
ُ  نيم:  نيم ني تيمي:  نيم خورا نيفين: نيم بوليس نيفين
. سولسل تيرف
Iedere stad en iedere landstreek, de
dorpen en al wat daar in is.
.وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل زين ِتها

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh nahmen tyren `ebolha ou`hbwn@ nem
oumou
nem
oumonmen
nem
oukataponticmoc@ nem ou`,rwm

اومون مين
ُ مو نيم
ُ او
ُ  نيم: اوإهفون
ُ اووة ناهمين تيرين إيفول ها
او إكروم
ُ  نيم: اوكاطا بونتيس موس
ُ نيم
Red ons allen van de hongersnood,
epidemieën
en
aardbevingen,
overstromingen en brand,
،يق
،  والزالز ِل، والوباء
الغالء
ونجنا كلنا من
ِ
ِ
ِ  والحر، والغرق
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

nem oue,malwci`a `nte hanbarbaroc@ nem
`ebolha `tcyfi `nte pisemmo@ nem `ebolha
`pjintwnf `e`pswi `nte hanheretikoc.

 نيم إيفول ها إتسيفي: او إك مالوسيا إنتي هان بارباروس
ُ نيم
 نيم إيفول ها إب جين طونف إإبشوي إنتي هان: إنتي بي شيممو
. هيري تيكوس
ballingschap door vijanden, het zwaard van de
vreemdeling en van de opkomst van de ketters.

. قيام الهراطق ِة
 ومن، البربر
وسبي
ِ
ِ  ومن، ب
ِ سيف الغري
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

De vijf Kleine Voorbeden الخمسة أواشي الصغار

Gebed voor de Natuur
( de hemelwinden - de wateren van de
rivieren - het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
) ( أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

Celebrant

G

يقول الكاهن

Nem nyetsop `nqytou qen pinah]
`nte V].
. إنخيتو خين بى ناهتى إنتى إفنوتى
نيم ني إت شوب
ُ

En degenen, die daar in het geloof van
God wonen.
.بإيمــان اللـه
والساكنيــن فيهــا
ِ

Celebrant

يقول الكاهن
Arikataxioin P¡ ni``ayr `nte `tve nem nikarpoc `nte
`pkahi @ nem nimwou `nte `viaro @ nem nici] nem nici] nem
nicim nem nirwt `nte `tkoi @ etqen tairompi ;ai@ `cmou
`erwou.

 نيم نى، أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى إبكاهى
 خين طاى،  نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى روت إنتى إتكوى، مواو إنتى إفيارو
ُ
. إيرواو
إسمو
، رومبى ثاى
ُ
ُ
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.
،نهــــار
 وصعــو ِد ميـــا ِه األ،األرض
ت
يارب أهـويـة
تفضل
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
ُ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ والـزروعِ والعشـ
ِ ، في هـذه السن ِة،ت الحقـ ِل

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen ni`ayr `nte `tve nem nikarpoc
`nte `pkahi @
Toobh ezjen nie a-ier ente etfe nem nie karpos ente
epkahie,
:  نيم ني كاربوس إنتى إبكاهي: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de aarde,
، وثمرات األرض،إطلبوا عن أهوية السماء
Ot-loboe 3en ehwejet el-seme2 wa thamarat el-ard,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem `pjinmosi `e`pswi : `nte niiarwou
`mmwou @
nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroo-oe em
moo-oe,
: مواو
يارواو إم
 إنتى ني: نيم إب جين موشي إإبشوى
ُ
ُ

de toename van de wateren van de rivieren,
، وصعــود ميـــاه األنهــــار
We so-3oed me-jah elanhaar,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem nici] nem nicim : nem nirwt `nte
`tkoi.
nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente et koi.
:  نيم ني روت إنتى إتكوي: نيم ني سيتي نيم ني سيم
het zaad, het kruid en het veldgewas in dit jaar.
.  في هـذه السنـة، والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل
we el-zeroe3 we el-3oshb we nebet el-7akl fie
heziehi el-senne.

يـقــول الـشماس

Diaken

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou `erwou
Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroo-oe,
: إيرواو
هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو
ُ
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسي ُح إلهنا
Lekei joba-rikhe El Massie7o ielaahna,

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouoh `ntefsenhyt qa pef`placma: `eta
nefjij ;amiof : `ntef,a nennobi nan `ebol .
oewoh entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh thamjof, entef ka
nen novie nan evol.

 إنتيف كانين نوفى:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. نان ايفول
en erbarmen heeft met Zijn schepping die gemaakt is door Zijn
handen en onze zonden vergeeft.

. ويغفـــر لنـا خطـايانـــا، ويتحنـن على ُجبلتـِـه التي صنعتهـا يـداه
we jete7ennen 3ele khobletihie el-latie sana3at-ha jedeh, wa jaghfer lene gatajene.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Anitou `e`pswi kata nousi kata vy`ete vwk
`n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @ marou;iqi
`nje nef`;lwm@ marou`asai `nje nefoutah.
اونوف إم إبهو إم
ُ  ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
.  مارو آشاى إنجى نيف أوطاه: إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
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.
األرض ليــــــرو حـرثـُهــــا
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، أثمـارهــا
ولتكثــر
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioiko-nomin
`mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou `epi`,lom `nte ]rompi
hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين إم بين: اواوسخ
ُ او إجروج نيم
ُ سيف طوطف إى
 إسمو إيبى إكلوم انتى تى رومبى هيتين: جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تيك ميت إخرستوس
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,

 بارك إكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصا ِد
.بصالحك
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
e;be nihyki `nte peklaoc @ e;be ],yra nem piorvanoc @ nem
pisemmo nem pirem`njwili @ nem pirem`njwili @ nem e;byten tyren
qa ny`eterhelpic `erok @ ouoh ettwbh `mpekran =e=;=u @

 إثفى تي شيرا نيم بى أورفانوس نيم بى: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت إيرهيلبيس: شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيروك
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.

 ومن،ضيف
ب وال
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
ُ
. ونطلب إسمك القدوس
نحن الذين نرجوك
أج ِلنا كُل ِنا
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Je nenbal `nouon niben ceerhelpic `erok @ je `n;ok et]
`ntou`qre nwou qen oucyou enanef. Ariou`i neman kata
tekmetaga;oc @ vyet] `qre `ncarx niben@
 جى إنثوك إت تى إنطو: اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
ُ جى نين فال إن
 في, أري اووى نيمان كاطا تيك ميت أغاثوس. سيو إينانيف
إخرى
ُ او
ُ نواو خين
ُ
. إيت تى إخرى إن صاركس نيفين
Want aller ogen zien hoopvol naar U uit, omdat U hun
te rechter tijd hun spijs geeft. Handel met ons naar Uw
goedheid, U, die spijs geeft aan al wat leeft.
 إصنع، عطيهم طعامهم في حين حسن
ِ ُ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
، معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد

Celebrant

يقول الكاهن

moh `nnenhyt `nrasi nem ouounof @ hina `anon hwn `ere
`vrwsi `ntoten qen hwb niben `ncyou niben @ `ntenerhou`o qen
hwb niben `n`aga;on.
 هينا أنون هون إيرى إفروشى إنتوتين: اونوف
ُ او
ُ موه إن نين هيت إن راشى نيم
. إيرهواو خين هوف نيفين إن أغاثون
خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين
ُ
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.

ُ
نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء
 لكي، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

De vijf Kleine Voorbeden الخمسة أواشي الصغار

Gebed voor de
Bijeenkomsten
أوشية اإلجتماعات

يقول الكاهن

Celebrant

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا ومخل ِصنــا
يســـوع المسيــ ُح.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc pimairwmi
Ari`vmeu`i P¡ `nnenjin;wou] @ `Cmou `erwou .

تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ,أرى
إيرواو .
ثواوتي إسمو
إفميفئى إبتشويس إننين جين
ُ
ُ
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten, Zegen ze.
ارب
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
صالحــك يا محـب البشــــر  ،اذكـر يـــــ ُ
ُ
إجتماعاتـِنــا  ،باركهــــــــــــا .

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuexac;e `uper tyc `agi`ac ek`klyciac
tautyc ke twn cun`eleucewn `ymwn.
Pros ev eksas-te ie per ties akhias eklie-sias tavties ke toon
sien elevseoon iemoon.

إبروس إف إكصاستي إيبرتيس آجياس إككلسياس طاف تيس كيطون سين
.إيليفسيؤن إيمون
Bid voor deze heilige kerk en onze bijeenkomsten.

.صلــوا مـــن أجــ ِل هــذه ال ِبيعــــ ِة (الكنيسة) المقـدسـ ِة وإجتماعا ِتنا
Salloe min akhl heziehi el-bij3a (el-keniese) elmokaddasah we ekhteme3etne.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Myic e;rouswpi nan `naterkwlin `nattahno
@ e;renaitou kata pekouws e` ;ouab ouoh
`mmakarion.
 إثرين أيطو كاطا بيك: إثرو شوبي نان إن أت إير كولين إن أتطاهنو
ميس
ُ
.اواوش إثؤواب اووه إمما كاريون
ُ
Geef dat ze voor ons zonder belemmering of
hindernis mogen zijn, zodat we ze kunnen
houden volgens Uw heilige en gezegende wil.
 لنصنعهـــا كمشيئتـِّك،بغيـــر مانـــع وال عـائـــق
أعـط أن تكـون لنـا
ِ
ِ
. المقـدسـة الطـوبـاويـــة

يقول الكاهن

Celebrant

@ Hanyi `neu,y @ hanyi `ntoubo @ hanyi `n`cmou
`ari,arizec;e `mmwou nan P¡ @ nem nek`ebiaik e;nyou
menencwn sa `eneh.
أنطوفو هانئي إن إسمو  :أري خاريز ستي
هانئي إن إفشي هانئي إن
ُ
إممواو نان إبشويس  :نيم نيك إيفي أيك إثنيو مينين سون شا إينيه.
ُ
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.

بيـــــوت صـــــالة  ،بيــــــوت طهــــارة  ،بيــــــوت بــركـــة ،أنعـم
يـارب ولعـبيــدك اآلتيـن بعـدنـا إلى األبــــد.
بهـا لنـا
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

}metsamse `idwlon qen oujwk fojc `ebol qen
pikocmoc.

او جوك فوجس إيفول خين بي
ُ تي ميت شيمشى إيذولون خين
: كوزموس
Ontwortel de afgoden-verering in z’n geheel
uit de wereld.
ُعبادة
، العالم
األوثان بالكمال إقلعها من
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

`Pcatanac nem jom niben ethwou `ntaf
qemqwmou
ouoh
ma;ebi`wou
capecyt
`nnen[alauj `n,wlem.
خومو اووة ماثيفي
هواو إنطاف خيم
إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت
ُ
ُ
. اواو صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم
ُ
Verbrijzel Satan en al zijn boze krachten en
verneder hen snel onder onze voeten.
ُ
. امنا سريعا
ِ  إسحقهم وأذلهم تحت أقد، الشيطان وك ُّل قواتِه الشرير ِة

Celebrant

يقول الكاهن

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @
maroukyn `nje nivwrj `m`ptako `nte niherecic.
ماروكين إنجي
: كورفو
إممواو
ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري
ُ
ُ
ُ
: ني فورج إم إبطاكو إنتي ني هيريسيس
Maak alle twijfel en hen die ze veroorzaken
krachteloos en laat alle verdeeldheid,
ontstaan door de verdorvenheid van
ketterijen,
ُ
، ولينقض إفتراق فسا ِد البدع
، الشكوك وفاعليها أبطلهم
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Nijaji `nte tekekklyci`a =e=;=u P¡@ `m`vry] `ncyou
niben ]nou ma;ebi`wou.
إنسيو
ني جاجي إنتي تيك إككليسيا إثؤواب إبشويس  :إم إفريتي
ُ
ماثيفيو.
تينو
ُ
نيفين ُ

Verneder de vijanden van Uw Heilige Kerk, o
Heer, nu evenals in alle tijden.
يــارب  ،مثـل كـ ِ ّل زمــان واآلن
أعــدا ُء كنيستـِّـك المقـدســ ِة
ُ
أذلـهـــــم .

Celebrant

يقول الكاهن

Bwl
`ntoumet[acihyt
`ebol@
matamwou
`etoumetjwb `n,wlem.
إيتو ميت جوب إن
 ماطا: إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
ُ مواو
ُ
ُ فول
: كوليم

Breek hun hoogmoed, laat hen hun zwakheid
snel leren kennen.
،  عــرفـ ُهــم ضعـفـ ُهـم ســريعــا، حــل تعـاظمهـــم

Celebrant

يقول الكاهن

Kwrf
`nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a
noukakougri`a noukatalali`a etou`iri `mmwou qaron.

نو
ُ اكو جريا
ُ نو ك
ُ نو مان كانيا
ُ نو إيبي فولي
ُ إننو إفثونوس
ُ كورف
.إممواو خارون
او إيري
ُ
ُ كاطا الليا إت
Vernietig hun afgunst, hun intriges, hun
razernij, hun slechtheid, hun laster, die zij
tegen ons richten.
أبطـل حسـدهــم وسعـايتهـم وجنونهـم وشــرهـم ونميمتـهـم التي
.يصنعـونها فينا

يقول الكاهن

Celebrant

`P¡ `aritou tyrou `n`aprakton@ ouoh jwr `ebol
`mpouco[ni@ V] vy`etafvwrj `ebol `m`pco[ni
`nA,itovel.

تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو سوتشيني
أريتو
إبتشويس
ُ
ُ
 :إفنوتي في إيطاف فورج إيفول إم إب سوتيني إن أخيتوفل.
O Heer, maak hen allen tot niets. Verijdel hun
raad, o God die de plannen heeft verijdeld van
Achitofel.
يـــارب إجعلهـم كلـَّهـم كـال شيء  ،وبـدد مشــورتـهــم يا اللـه الــذي
ُ
بــدد مشــورة أخيتـوفـل .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Twnk P¡ V] @ maroujwr `ebol `nje nekjaji
tyrou @ marouvwt `ebol qa`thy `mpekho `nje
ouon niben e;moc] `mpekran `e;ouab.
ماروفوت إيفول
تيرو :
طونك إبتشويس إفنوتى  :ماروجور إيفول إنجى نيك جاجى
ُ
ُ
اواون نيفين إثموستى إم بيكران إثؤواب .
خا إتهى إمبيك هو إنجى ُ
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.

قـدام
الـرب اإللــه وليتـفـــرق جميــ ُع أعــدائــك  ،وليهـــرب مــن
قــم أيهــا
ُ
ِ
وجهـ ِّـك كل مبغضي اسمـــك القـــدوس.

Celebrant

يقول الكاهن

Peklaoc de marefswpi qen pi`cmou `ehananso
`nso nem han`;ba `n`;ba eu`iri `mpekouws.
إسمو إيهان آنشو إنشو نيم
بيك الؤس ذى ماريف شوبي خين بى
ُ
. اواوش
ُ هان إثفا إن إثفا إف إيرى إمبيك
Maar Uw volk, laat hen gezegend worden tot
duizend maal duizend, en tienduizend maal
tienduizend, Uw wil vervullend.
ت ربـــوات
ِ وأمــا شعـُبـــك فليكــن بالبــركـ ِة ألـــوف ألـــوف وربـــوا
.يصنعــون إرادتـــك

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا

Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يـقــول الـشماس

Diaken

Tac kevalac
`klinate.

`umwn

tw

Kuri`w

Tas kefalas iemoon too Kyrio klienate.
.طاس كيفاالس إيمون طو كيريو إكيلناتى

Buig uw hoofd voor de Heer.
.سكـــم للـــــــرب
َ إحنـــوا رؤو

E7noe ro-oesakom lel Rab.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Enwpion cou Kuri`e.

Enoopion soe Kyrië.
.إنوبيون صو كيريى
Voor U, o Heer.

. أمــامـك يـــارب
Amamak ja Rab.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.
. فوفو أمين
إبروس خومين ثيؤ ميطا
ُ

Laat ons aandachtig zijn in de vreze Gods.
.إنصتـــوا بخــــوف اللـه أمين
Ensettoe begauwf illeh.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

Link

لينك

قانون الختام
De Afsluitende Canon

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

De hymne Ep
oero
لحن إب ُؤرو

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol .
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie: sem nie
nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان إنتيك هيريني:  موي نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتى تي هيريني
.كانين نوفي نان ايفول
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede: bevestig in
ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
.  وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh .
*Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie sobt eros:
en nes kiem sha eneh.
 إن نيس كيم:  آري سوبت إيروس:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. شا إينيه
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk haar: zodat
zij niet wankelt voor altijd.
.  إلي األبــد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
*Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep oo-oe
ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 نيم بي: اوواو إنتي بيفيوت
 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
ُ
. ابنيفما إثؤوأب
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in de glorie
van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
. والــروح القـــــدس:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا

Een Hymne Ep Oero

لحن إب ُؤرو

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem
nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet: entef taletsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie nem nen sooma.
 إنتيف طالتشو إن ني:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert: en de
ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

Een Hymne Ep Oero
لحن إب ُؤرو
*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige Geest: want U
bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُولدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح

/

/ /

Link

لينك

لحن البركة
De Hymne van de Zegen
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Een hymne Ev lokhie menos

لحن إفلوجيمينوس

Een hymne
Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس

Een hymne Ev lokhie menos

لحن إفلوجيمينوس

Evlojimenoc : `oerxomenoc : en `onomati
kvriov : palin en `onomati kvriov.

Ev lokhie menos, o ergo menos, en o no
matie kirio, palin en o no matie kirio.
 بالين إن:  إن أونوماتى كيريو:  أو إيرخو مينوس: إفلوجيمينوس
. أونوماتى كيريو
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren en
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
،  وأيضا باسم الرب، مبارك اآلتى باسم الرب

Een hymne Ev lokhie menos

لحن إفلوجيمينوس

Wcanna tw`vi`w David : palin tw`vi`w David
: `Wcanna en tic `vyictic : palin en
tic `vyictic .
Osanna to eejo Davied, palin to eejo Davied, Osanna en
ties ipsis ties, palin en ties ipsis ties.
:  أوصنّا إن تيس إبسيس تيس:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
. بالين إن تيس إبسيس تيس
Hosanna aan de Zoon van David en hosanna aan de zoon van
David. Hosanna in den hoge en hosanna in den hoge.
،  وأيضا فى األعالى،  أوصنّا فى األعالى،  وأيضا إلبن داود، أوصنّا إلبن داود

Een hymne Ev lokhie menos

لحن إفلوجيمينوس

Wcanna baceli tov Icra3l : palin bacili
tov Icra3l : Ten eryalin engw `mmoc
: =a=l =a=l =a=l .
Osanna va se-lie to Israiel, palin va se-lie to Isra-iel, Ten
er ipsalien en kho immos ellieloje, ellieloje, ellieloje.
 تين إير إبصالين:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.إنجو إمموس الليلويا الليلويا الليلويا
Hosanna aan de koning van Israël en hosanna aan de koning van
Israël, Laat ons zingen, zeggende: Halleluja, Halleluja, Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا هلليلويا:  فلنرتل قائلين،  وأيضا ملك إسرائيل، أوصنّا ملك إسرائيل

Een hymne Ev lokhie menos

لحن إفلوجيمينوس

Pi`wov fa Pennov5 pe : palin pi`wov fa
Pennov5 pe.
Pie o-oe fa Pennotie pe, palin pie o-oe fa Pennotie
pe.
.  بالين بى اواوفا بين نوتى بي: بى اواوفا بين نوتى بي
Ere zij onze God en ere zij onze God.
.  وأيضا المجد هو إللهنا، المجد هو إللهنا
De hymne Ek-esmaroo-oet - إسمارواوت
لحن إك
ُ

De uitgebreide versie van is Patier

إسباتير الكبيرة

De uitgebreide
versie van is
Patier

إسباتير الكبيرة

يقول الكاهن

Qen `vran `m`Viwt nem Psyri nem Pi`pneuma
]`e;ouab ounou] `nouwt @ F`cmarwout `nje V
`Viwt pipantokratwr .

Celebrant

اواوت :
اونوتى إن ُ
خين إفران إم إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤواب ُ
إسمارواوت إنجى إفنوتى إفيوت بي باندوكرارطور .
إف
ُ
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, één God, Gezegend zij God, de Almachtige
Vader.
باســم اآلب واإلبن والـــروح القــــدس إله واحـــد  ،مبــارك اللـه اآلب
ضابط الك ِ ّل.

يـقــول الـشماس

Diaken

Amyn

1

Amen
أمين
Amen

حقا

يقول الكاهن

Celebrant
`F`cmarwout

`nje pefmonogenyc `nsyri
I=y=c P=,=c Pen¡ .
إسمارواوت إنجى بيف مونو جينيس إنشيرى إيسوس بى
إف
ُ
إخرستوس بين تشويس .
Gezegend zij Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus onze Heer.
مبــــارك إبنـُـه الــوحيــــد يســوع المسيح ربنـا.

يـقــول الـشماس

Diaken

Amyn

2

Amen
أمين
Amen

حقا

يقول الكاهن

=e=;=u

Celebrant

Pi`pneuma

`F`cmarwout
`nje
`mparaklyton .

إسمارواوت إنجى بي إبنفما إثؤواب إم باراكليتون.
إف
ُ

Gezegend zij de Heilige Geest, de Trooster.
مبــارك الـــروح القـــدس ال ُمعـــْ ّزي.

يـقــول الـشماس

Diaken

Amyn

3

Amen
أمين
Amen

حقا

Diaken

يـقــول الـشماس

Ic Patyr `agioc @ Ic Uioc `agioc en
Pneuma `agion @ `amyn .
Is Patier akhios, is Eejos akhios, en Epnevma
akhion amien.
.إسباتير أجيوس يس إيوس أجيوس إن إبنفما أجيون أمين
één is de Heilige Vader, één is de Heilige Zoon,
één is de Heilige Geest . Amen.
، واح ُد هو الروح القدس، واح ُد هو اإلبن القدوس،واح ُد هو األب القدوس
. آمين

Diaken

يـقــول الـشماس

`Csop nemak `nje ]ar,y qen `p`ehoou
`nte tekjom @ qen `vouwini `nte ny=e=;=u @
Es shop nemak enzje tie arshie, gen ep eho-oe ente
tek khom, gen ef oe-ooenie ente nie eth-oe-wab,

 خين إف: إيهواو إنتى تيك جوم
إس شوب نيماك إنجى تي أرشى خين إب
ُ
: اواووينى إنتى ني إثؤواب
ُ
U behoort toe de heerschappij op de dag van uw
kracht, in het licht van de heiligen;
، بهاء القديسين
معك الرئاسة في يوم قوتِك في
ِ

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ebolqen `;neji qajwf `mpiciou `nte
han `atoou`i @ `anok ai`jvok .
Evol gen ethnezj-ie, ga khoof em pie seejoe, ente
han ato-oewie, anok ai ekhfok.
 أنوك أى: أطواو َّوي
 خاجوف إمبى سيو إنتي هان: إيفول خين إثنيجى
ُ
.إجفوك
uit de schoot heb ik u verwekt, vòòr de
morgenster.
. من البطن قب َّل كوكب الصبحِ ولدُّتك

Diaken

يـقــول الـشماس

Afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm
`n`h;yf @
Af-oork enzje Eptshois, oewoh en nef oe-oom en
eh-thief,
: اووه إن نيف اواووم إن إهثيف: أف اوورك إنجي إبتشويس
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet:
، الرب ولن يندم
أقسم
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

Je `n;ok pe `vouyb sa `eneh kata
`ttaxic `mmel,icedek .
zje enthok pe efoewieb sha eneh, kata et taksies
em Melshiesedek.
 كاطا إت طاكسيس إم ملشي: اوويب شا إينيه
ُ جي إنثوك بي إف
.سيديك
Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de ordening
van Melchisedek.
.الرب عن يمينك
، أنك أنت الكاهن إلى األب ِد على طقس ملكي صادق
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

( Peniwt =e=;=u `nar,y `ereuc ) =g @ papa
abba (...)
( penjoot eth-oewab en arshie erevs )3 pa-pa
ava (…)
)...(  بابا أفا3) ( بنيوت إثؤواب إن أرشى إيرفس
[Onze heilige vader, de hogepriester] 3x
paus abba (…)
)...(  البابا أنبا، يا أبانا القديس رئيس الكهنة

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem pefke`svyr `nlitourgoc `napoctolikoc @
( Peniwt e;ouab `n`epickopoc ) =g abba (...) .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos in apostoliekos
(penjoot eth-oewab in-episkopos)3 ava ( ... ) .
نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس إن أبوسطوليكوس ( بين يوت إثؤواب
. )...(  أفا3 )إن إيبسكوبوس
En zijn deelgenoot in de apostolische dienst,
onze heilige vader (…).
. )...( وشريكه في الخدمة الرسولية أبانا القديس االسقف أنبا

Diaken

يـقــول الـشماس

V] `nte `tve ef`etajro hijen nou`;ronoc @
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon @
Efnoetie ente etfe ef e takhro hiezjen noe ethronos, en
han miesh en rompie nem han seejo en hierienie kon.

إفنوتى إنتي إتفي إف طاجرو هى جين نو إثرونوس إن هان ميش إن
: رومبى نيم هان سيو إن هيرينى كون
De God des hemels bekrachtige hem op zijn zetel,
gedurende vele jaren en in vreedzame tijden
،  سنين عديدة وأزمنة سالمية، إله السماء يُثبتهما على كرسيهما

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntef;ebi`o `nnoujaji tyrou capecyt
`nnou[alauj `n,wlem .
Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.
نو جاجى تيرو صا بي سيت إن نو إتشالفج إن
ُ إنتيف سيفيو إن
. كوليم
en vernedere al zijn vijanden snel onder zijn voeten.

. خضع أعدائهما جميعا تحت قدميهما سريعا
ِ ُ وي

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn @ `ntef,a
nennobi nan `ebol @
Toobh e-Piegristos e-ehrie ekhoon, entef ka
nen novie nan evol,
:  إنتيف كانين نوفي: طوبه إيبي إخرستوس إإهرى إيجون
Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft,
،  ليغفر لنا خطايانا، أطلبا من المسيح عنا

يـقــول الـشماس

Diaken

Qen ouhiryny @ kata pefnis] `nnai .
gen oe hierienie, kata pef nieshtie en nai .
. او هيرينى كاطا بيف نيشتي إن ناي
ُ خين
in vrede, naar Zijn grote genade .
. بسالم كعظيم رحمته

Diaken

يـقــول الـشماس

Eulogitoc Kurioc` o :eoc ic touc
`e`wnac @ `amyn.
Evlokhitos Kirios o Theos is toes e-oo-nas,
Amien.
: إفلوجيطوس كيريوس اوثيؤس إيس طوس إي اوناس أمين
Gezegend is de Heer God tot in eeuwigheid.
: الرب اإلله إلى األب ِد آمين
مبارك
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

Nie;noc tyrou `cmou `eP¡ @
marou`cmou `erof `nje nilaoc tyrou @
Nie ethnos tieroe esmoe e-Eptshois, maroe
esmoe erof enzje nie la-os tieroe,
ني إثنوس تيرو إسمو إبتشويس مارو إسمو إيروف إنجى نى الؤس
.تيرو
Looft de Heer al gij volken en looft Hem al gij
natiën,
، ولتباركه جميع الشعوب،األمم باركوا الرب
ياجميع
ِ

Diaken

يـقــول الـشماس

Je `apefnai tajro `e`hryi `ejwn @
zje a-pefnai takhro e-ehrie e-khoon,
: جى أبيف ناى طاجرو إإهرى إيجون
want Zijn goedertierenheid is machtig
over ons,
،ألن رحمته قد ثبت ْت علينا

يـقــول الـشماس

Diaken

Ouoh ]me;myi `nte P¡ sop sa `eneh
@ `Amyn @ Allyloui`a.
oewoh tie methmie ente Eptshois shop sha
eneh. Amien allieloeja.
. الليلويا: اووه تي ميثمي إنتى إبتشويس شوب شا إينيه أمين
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Amen.
Halleluja.
. هلليلويا، الرب يدوم إلى األبد آمين
وحق
ُ
Zoksa patrie - ذوكسابتري

De uitgebreide versie van Tobh hina

لحن طوبه هينا الكبير

De uitgebreide versie
van Tobh hina
لحن طوبه هينا الكبير

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh hina `nte `V] nai
nan @
`ntefsenhyt qaron @ `ntefcwtem `eron @
`ntef`erbo`y;in `eron @
Toobh hiena ente Efnoetie nai nan entef shenhiet
garon entef sootem eron entef er voithien eron,
 إنتيف سوتيم:  إنتيف شينهيت خارون: طوبه هينا إنتى إفنوتي ناى نان
:  إنتيف إيرفويثين إيرون: إيرون
Bid dat God zich over ons ontfermt en ons genadig wil
zijn, ons aanhoort en ons Zijn bijstand schenkt,
.  ويستجيب لنا ويعيننـــا، أطلبـوا لكي يرحمنـا اللـه ويتـــراءف علينـــا

يـقــول الـشماس

Diaken

`Nte4ger

piracmoc niben `ebol haron :
`nte4xa pennah5 e4m3n `ebol : Qen
ni5ho nem ni``procevx3 :

intef kher pie rasmos niven ivol haron, intef ka pen
nahtie ifmien ivol, Gen nie tie ho nem nie ipros evshie,

 إنتيف كابين ناهتي إفمين: إنتيف جير بي راسموس نيفين إيفول هارون
:  خين نى تيهو نيم ني إبروس إفشى: إيفول
en alle verzoekingen van ons afwend, en ons in het
geloof bevestigd, Door de voorbeden en gebeden,
،  بسؤالت وطلبات، ويبدد عنا كل التجارب ويديم إيماننا

يـقــول الـشماس

Diaken

`nte

peniwt ettai3ovt tov `tric
makariov : patroc `3mwn patroc
paterwn : pimenoc pimenwn :

inte pen jot et tajot toe itries makario, patros
iemon patros pat eroon, pie meenos pie meenon,
 باتروس إيمون باتروس:  طو إتريس ماكاريو: إنتى بين يوت إتطايوت
:  بي مينوس بي مينون: باتيرون
van onze geëerde vader, de drievoudig
gezegende, onze vader, de vader der vaders,
،  أبينا أبي اآلباء راعى الرعاة، أبينا المكرم المثلث الغبطة

Diaken

يـقــول الـشماس

Arxi`erewc arxi`erewn `3mwn: pima
`n`ecwov `nal30inon :
arshie e-ree os arshie e-ree on iemon, pie ma
in e-so oe in alisienon,
 بى ما إن إيسواو إن: أرشى إيري اوس أرشى إيرى اون إيمون
: أليثينون
de herder der herders, de overste van onze
aartspriesters.
،  الراعي الحقيقي، رئيس رؤساء كهنتنا

Diaken

يـقــول الـشماس

Kata
`fr35
`n5metov3b
`mMelxicedek nem `A`arwn :
kata ifritie in tie met o-wieb im Melshiesidik
nem A-aron,
: كاطا إفريتي إنتى ميت اوويب إم ملشي صيديك نيم آآرون
De ware herder, naar de gelijkenis van het
priesterschap van Melchisedek en Aaron,
، كمثل كهنوت ملكى صادق وهارون

Diaken

يـقــول الـشماس

Pidi`adoxoc `mMarkoc pi` apoctoloc
papa ke patriarxov :
pie zeeja zo gos im Markos pie apostolos pa
pa ke patriargo,
 بابا كى باطري: بى ذيا ذوخوس إم مارقُس بى أبوسطولوس
:يارخو
de opvolger van Marcus de Apostel, en de
patriarch,
، خليفة مرقس الرسول بابا وبطريرك

Diaken

يـقــول الـشماس

t3c mejalo polewc `Ale7an`driac :
nem n3`ete novc `mpolic :
ties meghalo po li-os Aliksan-id-reejes, nem
nie e-tee noes im po lies
 نيم نى إيتى نوس: تيس ميغالو بوليؤس آليكسان إدرياس
:إمبوليس
van de grote stad Alexandrië, en al haar
omstreken,
، المدينة العظمى اإلسكندريه وما لها من البالد

Diaken

يـقــول الـشماس

Pimenrit `nte P=x=c ( peniwt =e=0v
)=j `mpatriarx3c papa abba (…)
pie menriet inte pie Egrestos (penjot es-oweb)3 im patriarshies pa pa ava (…)
بى مينريت إنتى بى إخرستوس ( بين يوت إثؤواب إم باطري
. )...(  بابا أفا3) يارشيس
de geliefde van Christus, (onze heilige vader)3 de
patriarch paus abba (…),
. )...(  البابا أنبا3) حبيب المسيح ( القديس رئيس األباء

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem pefke`svyr `nlitourgoc `napoctolikoc (
peniwt e=0v `nepickopoc )=j abba (...)
nem befky eshvier in litor'3os en aposto-liekos (
penioot es-o-web in episkopos)3 ava (...)
 ( بين يوت: نيم بيف كي إشفير إن لي طورغوس إن أبوسطوليكوس
.)...(  أفا3) إثؤواب إن إيبيس كوبوس
ّ
en zijn deelgenoot in de apostolische de dienst,
(onze heilige vader de bisschop)3 abba (...) ,
)...(  االنبا3) وشـريكه في الخـدمـة الــرسـوليــة ( أبينــا األسقـف المكرم

Diaken

يـقــول الـشماس

I=3=c P=x=c pihi3b `n`ali90inoc
piman`ecwov `n`aja0oc :

ovoh

Iesos pie Egrestos pie heej-ieb in alisienos owoh
pie man iso-oe in aghasos,
 اووه بى ما إن إيسواو إن: إيسوس بى إخرستوس بى هييب إن أليثينوس
: أغاثوس
Moge Jezus Christus, het Ware Lam, de Goede
Herder,
، يسوع المسيح الحمل الحقيقى الراعى الصالح

Diaken

يـقــول الـشماس

E4`etagro higen no`0ronoc : `nhanm32
`nrompi nem hanc3ov `nhir3nikon :
if e-takhro hizjen noe isronos in han miesh
in rompie nem han seejo in hirinie kon.
إف إى طاجرواو هيجين نو إثرونوس إن هان ميش إنرومبى نيم
.هان سيو إن هيرينى كون
hem op zijn zetel bevestigen, voor vele jaren en
vreedzame tijden,
، يثبتهم على كراسيهم سنين عديده وأزمنه سالميه

Diaken

يـقــول الـشماس

Nte40ebi`o `nnovgagi t3rov capec3t
`nnovsalavg `nxwlem :
Intef seveejo in noe khazj-ie tiro sa pe siet in
noe tsha lafkh in ko-lim,
:إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشاالفج إن كوليم
en al zijn vijanden snel onder zijn voeten
vernederen,
، ويُخضع أعدائهم تحت أقدمهم سريعا

Diaken

يـقــول الـشماس

Ovoh `nte45 na4 `novc3ov `n gam3
`nnotem.
Owoh intef tie naf in oe seejo in kha mie
in no tim.
. اووه إن تيف تى ناف إن اوسييو إن جامي إن نوتيم
en hem vele vreedzame en vreugdevolle
jaren geven.
. ويعطيهم زمانا هادئا بهيجا

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntef[i `nni]ho nem nitwbh `nte
ny=e=;=u `ntaf @
entef etshie en nie tieho nem nie toobh
ente nie eth-oe-wab entaf,
:إنتيف تشى إن نى تيهو نيم نى طوبه إنتى نى إثؤواب إنطاف
voor al wat goed is, te allen tijde
aanvaardt,
، ويقبــل ســـؤاالت وطلبـات قــديسيــــه

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntotou `e`hryi `ejwn `epi`aga;on `ncyou
niben @
entoe-toe e-ehrie e-khoon e-pie aghathon enseejoe nieven,
: إنطوطو إإهرى إيجون إيبي أغاثون إنسيو نيفين
voor al wat goed is, te allen tijde
aanvaardt,
، حيـن
منهـم بالصـالحِ عنـا في كـل
ِ

Diaken

يـقــول الـشماس

`Ntefaiten `nem`psa e;ren[i `ebolqen
]koinwni`a @ `nte nefmuctyrion =e=;=u @
entef ai ten en em epsha ethren etshie evol gen
tie kienonie-a ente nef miestierion eth-oe-wab
إنتيف آى تين إن إم إبشا إثرين تشى إيفول خين تى كونونيا إنتى نيف
: مستريون إثؤواب
en ons waardig maakt deelachtig te worden aan
Zijn heilige
َ
، مستحقيـن أن ننا َل من شــركة أسـراره المقـدســة
ويجعلنـا

Diaken

يـقــول الـشماس

Et`cmarwout @` epi,w `ebol `nte
nennobi.
etesmaroo-oet, e-pie koo evol ente nen
novie.
.  إيبى كو إيفول إنتى نين نوفى: إسمارواوت
إت
ُ
en ons waardig maakt deelachtig te
worden aan Zijn heilige
. لمغفـرة خطايانــا، المباركـة

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.
Trug naar het Dankgebed - الرجوع الي صالة الشكر

Absolutie van de Dienaren

تحليل الخدام

Absolutie van de
Dienaren
تحليل الخدام

Absolutie van de Dienaren

تحليل الخدام

عبيدك خدام هذا اليوم القمامصة والقسوس والشمامسة
 يكونون محاللين من، واألكليروس وكل الشعب وضعفي
،  اآلب واإلبن والروح القدس، فم الثالوث القدوس
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 Drie-eenheid, de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

Absolutie van de Dienaren

تحليل الخدام

 ومن، ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
 ومن فم ناظر اإلله اإلنجيلي مرقس، أفواه اإلثني عشر رسوال
 والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا، الرسول الطاهر والشهيد
، ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي
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 aposto-lische,

Absolutie van de Dienaren

تحليل الخدام

 والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة
 ومن أفواه، والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس
الثالثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنيقية والمئة والخمسين
، بالقسطنطينية والمائتين بأفسس
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.

Absolutie van de Dienaren

تحليل الخدام

) وشريكه في الخدمة أبينا األسقف...( ومن فم أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا
 ومن فم حقارتي ألنه مبارك ومملو ء مجدا إسمك القدوس أيها، )...( المكرم
.اآلب واإلبن والروح القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين
En uit de mond van onze eerbiedwaardige vader de
hogepriester, abba (...), En zijn deelgenoot in de
dienst, onze vader de bisschop 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.
Liturgie van het woord - قداس الكلمة

Hymnen voor de patriarch

الحان اآلباء البطاركة

لحن بي إهموت غار الكبيرة
De uitgebreide versie van Pie
ehmot ghar

لحن اي آغابي
De hymne Ie aghapie

) طو ماكاريو...( لحن
De hymne (…) toe makarioo

لحن تى ميتى إسنوتى
De hymne Tie mietie esnoetie

Hymnen voor de patriarch

الحان اآلباء البطاركة

De uitgebreide versie
van Pie ehmot ghar
لحن بي إهموت غار الكبير

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

Pi`hmot gar `mV] `Viwt pipantokratwr :
Nem ],aric `nte pefmonogenyc `nsyri
Pie ehmot ghar em efnoetie Efjoot pie Pandokratoor,
Nem tie garies ente pef monokhenies en shierie,

 نيم تي خاريس: بي إهموت غار إم إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
: إنتى بيف مونوجنيس إنشيري
De genade van God de Vader, de Pantokrator, en de
genade van Zijn Eniggeboren Zoon,
،  نعمة إبنه الوحيد، نعمة هللا األب ضابط الكل

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

I=y=c P=,=c Pen=o=c. Nem ]koinwni`a nem ]dwr`e`a `nte
Pi`pneuma =e=;=u `mparaklyton.
Iesoes Piegristos Pentshois, Nem tie kieno-nie-a
nem tie zore-a, ente pie Pnevma eth-oewab em
parak-lieton.

:  نيم تي كينوني أ نيم تي ذورى أ: إيسوس بخرستوس بين تشويس
: إنتى بي إبنفما إثوؤاب إم باراكليتون
Jezus Christus, onze Heer, en de gemeenschap
en gave van de Heilige Geest de Parakleet,
،  وشركه وعطية الروح القدس المعزي، يسوع المسيح ربنا

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

Eue`i `e`hyri `ejen `t`ave `mpimakarioc `niwt
ettaiyout `nar,y `ereuc papa abba (...).
Ev-e-ie e-ehrie ezjen et a-fe em pie makarios
en-joot et ta-joet en arshie erevs pa-pa ava (...).
 إمبي ماكاريوس إنيوت إتطايوت إن: إف إإي إإهري إيجين إت أفى
.)...(  بابا أفا:أرشي إيرفس
kome op de gezegende eerbiedwaardige vader de
hogepriester, paus abba (…),
. )...( تحل علي رأس أبينا الطوباوي المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

Nem `ejen `t`ave ` mpimakarioc `niwt ettaiyout
`n`epickopoc abba (...).
Nem ezjen et a-fe em pie makarios en-joot et
ta-joet en episkopos ava (...).
نيم إيجين إت أفى إمبي ماكاريوس إنيوت إتطايوت إيبسكوبوس افا
.)...(
En op de gezegende eerbiedwaardige vader
de bisschop abba (…),
.)...( وعلى رأس أبينا الطوباوي المكرم األسقف أنبا

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc
`nhanmys `n[rompi nem hancyou `nhirynikon.
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe
ethronos, en han miesh en rompie nem han seejo
en hierienie kon.

 إن هان ميش:  إف إيطاجرو هيجين نو إثرونوس: إفنوتي إنتى إتفي
: إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel, voor
vele jaren en vreedzame tijden,
، إله السماء يثبتهم علي كراسيهم سنين عديدة وأزمنة سالمة

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

Ntef;ebi`o
`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[alauj `n,wlem.
Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.
 صابي سيت إن نو إتشا لَفج إن: إنتيف ثيفيو إن نو جاجي تيرو
: كوليم
en vernedere al hun vijanden snel onder hun
voeten.
، ويخضع أعداءه جميعا تحت قدميه سريعا

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi nan `ebol @
qen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos e-ehrie ekhoon, entef ka
nen novie nan evol gen oe hierienie, kata pef
nieshtie en nai.

 إنتيف كانين نوفي نان: طوبه إي بي إخرستوس إإهري إيجون
. إيفول خين او هيريني كاطا بيف نيشتي إن ناي
Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden
vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade.
.أطلب من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمتك

De uitgebreide versie van Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار الكبير

Mare pi`klyroc nem pilaoc tyrf @ oujai qen P¡@ je
`amyn ec`eswpi.
Ma-re pie eklieros nem pie laos tierf oe khai gen
Eptshois zje amien es eshoopie.
ماري بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف اوجاي خين إبشويس جي أمين
.إس إي شوبي
Moge de clerus en het hele volk zich welbevinden
in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
.ب آمين يكون
ِ فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين في الر
De Paulinische Brief - البولس

Hymnen voor de patriarch

الحان اآلباء البطاركة

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Y`agapy tou :eou patroc @ ke
`y,arictou monogenouc @
Ie aghapie toe The-oe patros, ke ie
gariestoe mono khe-noes,
:  كي إى خاريستو مونوجينوس: إى آغابى طو ثيؤ باطروس
De liefde van God, de Vader, de genade
van de Eniggeboren Zoon,
،  ونعمـة اإلبن الوحيـد، محبـة اللـه اآلب

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Uiou Kuriou de ke :eou ke Cwtyroc `ymwn Iycou `<rictou @
ke `y koinwni`a ke `ydwre`a tou `agiou `pneumatoc @
`

Eejoe Kierioe ze ke The-oe ke Sootieros iemoon
Iesoe Christoe, ke ie kienoonia ke ie zoore-a toe
akhioe epnevmatos,
 كي إى:  إيسو إخريستو: إيو كيريو ذي كي ثيؤ كي سوتيروس إيمون
: كينونيا كي إى ذوري أ طو أجيو إبنفما طوس
onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus, en de
gemeenschap en de gave van de Heilige Geest,
 وشــركة وعـطيــة الــروح، ربنـــا وإلهنـــا ومخلصنـــا يســـوع المسيــــــــح
، القــــــدس

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

I `ymetatou `agi`w tatou ke makari`w tatou patroc
`ymwn papa abba (...) @ papa ke patriar,ou
`

ie ie meta toe akhioo ta toe ke makarioo ta
toe patros iemoon pa pa ava (...), Pa pa ke
patriargoe,
 باطروس إيمون بابا:  كي ماكاريو طاطو: إ إي ميطا طو أجيو طاطو
: ) بابا كي باطريارخو...( آفا
zij met onze heilige rechtvaardige vader, paus abba
(...), Paus en Patriarch,
، ) بابــا وبطريـــرك...( تكـون مع القـديس الطوباوي أبينـا البابا أنبـا

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Tyc megalopolewc `Alexan`driac nem `t,wra
tyrc `n<ymi
ties meghalo pole-os Aleksanedrias, nem et
goora tiers en Kiemie,
 نيم إت خورا تيرس إن:  بوليؤس أليكسان إدرياس: تيس ميغالو
: كيمى
van de grote stad Alexandrië, het hele land
van Egypte,
،  وكل كورة مصر، المدينـة العظمي اإلسكندرية
`

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Nem `tpolic `mPennou] Ieroucalym nem ]`tiou `mbaki
`mpement nem }lubi`a nem Noubi`a nem Ni`e;aus nem Afriki`a.
`

nem et polies em Pennoetie Jerosaliem nem tie
etjoe em vakie em pe ment, nem tie Liebia nem
Noebia nem Nie-ethavsh nem Afrikia.

 نيم تى إتيو إم فاكى إم بي: نيم إت بوليس إم بين نوتى ييروساليم
. نيم تى ليبيا نيم نوبيا نيم نى إي ثافش نيم آفريكيا: مينت
de stad van onze God Jeruzalem en de vijf westelijke
steden, en Libië, Nubië, Ethiopië en Afrika.
 وليبيـــــا والنوبــة والحبشة،  والخمس مدن الغربية، ومدينـة إلهنا أورشليـم
.وأفريقيــــا

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Ke tou `agiou ke makariou `edecimwtatou tou
patroc `ymwn abba (...).
Ke toe akhio ke mekerio eze-simo tatoe, toe
patros iemon ava (…),
 طو باطروس إيمون: كى طو أجيو كى مكاريو إي ذي سيمو طاطو
. )...( آفا
En
met
onze
gezegende
heilige
eerbiedwaardige vader abba (...),
. )...(  أبينا أنبا، والقـديس المغبـوط الكلى اإلكرام
`

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Or;odoxou `ymwn `epickopou tyc @ polewc
tautyc ke twn `oriwnautyc.
Orthozoxo iemon episkopoe ties, pole-os
tav-ties ke ton orio-navties,
 بوليؤس طافتيس كى طون: اورثوذوكسو إيمون إيبسكوبو تيس
.اوريو نافتيس
onze orthodoxe bisschop van deze stad en
het hele land,
، أسقـفنـا األرثوذكسى الــذى لهـــذه المدينـــه وتخومهــا
`

De hymne Ie aghapie

لحن إي آغابي

Mare pi`klyroc nem pilaoc tyrf @ oujai qen P¡@ je
`amyn ec`eswpi.
Ma-re pie eklieros nem pie laos tierf oe khai gen
Eptshois zje amien es eshoopie.
ماري بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف اوجاي خين إبشويس جي أمين
.إس إي شوبي
Moge de clerus en het hele volk zich welbevinden
in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
.ب آمين يكون
ِ فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين في الر
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Hymnen voor de patriarch

الحان اآلباء البطاركة

De hymne (...) toe
makarioo
) تو مكاريو...( لحن

De hymne toe makarioo

لحن تو مكاريو

(...) tou makari`w tatou `agi`w tatou
tekecebacmi`w tatou @
(…) toe makarioo ta toe akhioo ta toe tek ese vasmioo ta toe,
:  أجيو طاطو تى كى سيـفاس ميو طاطو: ) تو ماكاريو طاطو...(
De gezegende (...), onze zeer heilige, meest
eerbiedwaardige vader,
، ) الطوباوى الكلى اإلكرام...(

De hymne toe makarioo

لحن تو مكاريو

Patroc `ymwn au;entou ke decpotou papa ke
patriar,ou tyc megalyc polewc `Alexan`driac
patros iemoon av then toe ke zespotoe pa pa ke
patriargoe ties meghalies pole-oos Aleksan-drias,
:  بابا كى باطريارخو: باتروس إيمون أﭫ ثين دو كى ذيس بوطو
: تيس ميغاليس بوليؤس أليكسان درياس
heer en meester. Paus en Patriarch van de
grote stad Alexandrië,
،أبونا وموالنا وسيدنا بابا وبطريرك المدينة العظمى اإلسكندرية

De hymne toe makarioo

لحن تو مكاريو

Lubiyc pentapolewc E;i`opiac nem Afriki`a ke pacyc
gyc `Eguptou patroc paterwn pimenoc pimenwn
liebies penta pole-oos Ethie-opias nem Afrikia ke pa thies
khies Ekhieptoe patros pa-te-roon, pie me-nos pie me-noon,

 نيم آفريكيا كى باسيس جيس: ليـبيس بين ضا بوليؤس إثيو بياس
:  بى مينوس بى مينون:  باتروس باتيرون: إجيبتو
Libië, de vijf westerlijke steden, Ethiopië, Afrika en heel
het land van Egypte. De vader der vaders, de herder
der herders,
وليبيا والخمس المدن والحبشة وإفريقيا وجميع أرض مصر أبو األباء راعى
، الرعاة

De hymne toe makarioo

لحن تو مكاريو

Ar,y`erewc ar,y`erewn `ymwn @ `tritou ke dekatou
twn `apoctolwn ke `kritou tyc oikoumenyc @
arshie e-re-oos arshie er-e-oon iemoon, etrie toe ke ze
ka toe toon apostoloon ke ek rie toe ties ie-koe me-nies,

 إتريتو كى ذيكاطو طون:  أرشى إيريؤن إيمون: أرشى إيريؤس
:  كى إكريتو تيس إيكومينيس: أبوسطولون
de overste van onze aartspriesters, de dertiende
apostel en richter van de wereld,
، رئيس رؤساء كهنتنا ثالث عشر الحواريين وقاض المسكونة

De hymne toe makarioo

لحن تو مكاريو

Polla ta`ety ton @ decpotyn ke `ar,i`ere`a `ymwn
Kuri`e vulatte aftwn (icpolla `ety decpota).=g
pol-la ta e-tie ton, zespotien ke arshie ere-a iemoon
Kierië fie lat te af toon (is pol-la e-tie zespota). 3
 كيريى:  تون ذيسبوتين كى أرشى إير أ إيمون: بوالطا إيتى
. 3 )فى التى أفطون (يس بوال إيتى ذيسبوطاdat zijn
jaren talrijk mogen zijn, Bewaar, o Heer, onze
hogepriester (gedurende vele jaren, o Meester)3.
 سيدنا رئيس كهنتنا يا رب إحفظه ( لسنين كثيرة يا، فلتكن سنوه عديدة
. 3) سيدنا

لحن تو مكاريو

De hymne toe makarioo

Nem peniwt `n`epickopoc abba (...) .
Nem penjot en episkopos ava (…) .
. )...( نيم بين يوت إن إيبيسكوبوس أفا
En onze vader de bisschop abba (…).
. )...( وأبينـا األسقف أنبــا

De hymne toe makarioo

لحن تو مكاريو

Mare pi`klyroc nem pilaoc tyrf @ oujai qen P¡@ je
`amyn ec`eswpi.
Ma-re pie eklieros nem pie laos tierf oe khai gen
Eptshois zje amien es eshoopie.
ماري بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف اوجاي خين إبشويس جي أمين
.إس إي شوبي
Moge de clerus en het hele volk zich welbevinden
in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
.ب آمين يكون
ِ فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين في الر
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Hymnen voor de patriarch

الحان اآلباء البطاركة

De hymne van de
Deugden
(Tie mietie esnoetie)
لحن الفضائل
) ( تى ميتى إسنوتى

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

}my] `cnou] `n`arety `mpi`Pneuma e;ouab @
et`cqyout qen ni`gravy e;ouab `ete nai ne
`nouran .
Tie mietie esnoetie en a-retie em pie Epnevma
eth-oe-wab, et esgie-oet gen nie ghrafie eth-oewab e-te nai ne noe ran.
 إت إسخيوت خين نى: تى ميتى إسنوتى إن أريتي إم بى إبنفما إثؤواب
. إيتي ناى ني نوران: إغرافى إثؤواب
Dit zijn de namen van de twaalf deugden van de Heilige Geest,
die geschreven staan in de heilige schriften:
.اإلثنتا عشـرة فضيلـة التي للــروح القـدس المكتوبـة في الكتـب المقـدسة وهــذه أسمـاؤهــا

المرد

Refrein

(Eu`eswpi)=b `ejen `t`ave `mpeniwt
e;ouab `nar,y`ereuc papa abba (...).
2
e-shoopie)

(Ev
ezjen et a-fe em penjoot ethoe-wab en arshie erevs pa pa ava (…).
 إيجين إت أفي إم بين يوت إثؤواب إن أرشى2) ( إف إي شوبى
. )...( إيريفس بابا آفا
Dat zij mogen komen over onze heilige vader de
aartspriester, paus abba (…).
. )...( تحـل علي رأس أبينـا القـديـس رئـيس الكهنـة البابـا أنبــا

Refrein

المرد

Nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
`napoctolikoc peniwt e;ouab `n`epikopoc
abba (...).
Nem pef ke eshfier en lietoerghos en apostoliekos penjot eth-oe-wab en episkopos ava (…).
نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس إن أبوسطوليكوس بين يوت إثؤواب
. )...( إن إيبسكوبوس آفا
En zijn zijn deelgenoot in de apostolische dienst,
onze vader de bisschop abba (…).
. )...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف أنبــا

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

}hou`i] te ]`agapy : }mah `cnou]
te]helpic : }mahsom] te ]pictic.
Tie hoewietie te tie aghapie, tie mah esnoetie
te tie helpies, tie mah shomtie te tie piesties.
 تى ماه:  تى ماه إسنوتى تي تى هيلبيس: تى هوويتي تى تى آغابى
.شومتى تي تى بيس تيس
De eerste is liefde, de tweede is hoop, de derde is
geloof.
،  الثـالثـة اإليمــــان،  الثــانـيــة الــرجــاء، األولي المحبــــة

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

}mah `ftoou te pitoubo : }mah `tiou te
]par;enia : }mah coou te ]hiryny.
Tie mah eftoe te pie toevo, tie mah etjoe te
tie parthenia, tie mah so-oe te tie hierienie.
 تى ماه سو:  تى ماه إتيو تي تى بارثينيا: تى ماه إفطو تى بى طوفو
. تي تى هيرينى
De vierde is reinheid, de vijfde is kuisheid, de
zesde is vrede.
،  السادســة الســالم،  الخامسـة البتـوليــة، الـرابعـة الطهـــارة

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

}mah sasf te ]covia : }mah `smyn te
]dike`ocuny
:
}mah
'i]
te
]metremraus.
Tie mah shashf te tie sofia, tie mah eshmien te tie
ziekeo-sienie, tie mah epsietie te tie met rem ravsh.

 تى:  تى ماه إشمين تي تى ذى كي اوسيني: تى ماه شاشف تي تى صوفيا
. ماه إبسيتى تي تى ميت ريم رافش
De zevende is wijsheid, de achtste is rechtvaardigheid,
de negende is zachtmoedigheid.
،  التاسعـة الـوداعــــة،  الثامنــة البــــر، السابعــة الحكمـــة

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

}mah my] te ]hupo-mony : }mah mytouai
te ]metref`wou `nhyt : }mah myt `cnou]
te ]egkrati`a.
Tie mah mietie te tie hiepo-monie, tie mah miet oe-wai
te tie met ref oo-oe en hiet, tie mah miet esnoetie te tie
en ekratia.

 تى ماه ميت اوواى تي تى ميت ريف اواو: تى ماه ميتى تي تى هيبومونى
. تى ماه ميت إسنوتى تي تى إن إكراتيا: إنهيت
De tiende is geduld, de elfde is lankmoedig-heid, de
twaalfde is ascese.
،  الثانيــة عشـر النســـــــك،  الحاديــة عشــر طــول الـــروح، العاشــرة الصبــر

المرد

Refrein

(Eu`eswpi)=b `ejen `t`ave `mpeniwt
e;ouab `nar,y`ereuc papa abba (...).
2
e-shoopie)

(Ev
ezjen et a-fe em penjoot ethoe-wab en arshie erevs pa pa ava (…).
 إيجين إت أفي إم بين يوت إثؤواب إن أرشى2) ( إف إي شوبى
. )...( إيريفس بابا آفا
Dat zij mogen komen over onze heilige vader de
aartspriester, paus abba (…).
. )...( تحـل علي رأس أبينـا القـديـس رئـيس الكهنـة البابـا أنبــا

Refrein

المرد

Nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
`napoctolikoc peniwt e;ouab `n`epikopoc
abba (...).
Nem pef ke eshfier en lietoerghos en apostoliekos penjot eth-oe-wab en episkopos ava (…).
نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس إن أبوسطوليكوس بين يوت إثؤواب
. )...( إن إيبسكوبوس آفا
En zijn zijn deelgenoot in de apostolische dienst,
onze vader de bisschop abba (…).
. )...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف أنبــا

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

Amyn Amyn Amyn ec`eswpi ec`eswpi :
Ef`eer`apoleuin `mmwou :Ef`eer`apoleuin
`mmwou.

Amien, Amien, Amien, is i-shoopie is i-shoopie, if iir apolivien em moo-oe, if i-ir apolivien em moo-oe.

:  إف إإير أبوليفين إممواو:  إس إيشوبى إس إيشوبى: أمين أمين أمين
: إف إإير أبوليفين إممواو
(Amen)3, zo mag het zijn, zo mag het zijn,
Geëerd, geëerd,
،  يتجمل يتجمل،  يكون يكون، أمين أمين أمين

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

Hi paikaroc vai pe pa=o=c `niwt @ pa=o=c
`niwt @ pa=o=c `niwt.
Hie pai karos fai pe (pa tshois in joot)2.
: باتشويس إنيوت: هى باى كاروس فاى بى باتشويس إنيوت

wordt mijn meester en ( vader door deze
lofzang )2,
.2) بهذا المديح ( سيدي األب

لحن الفضائل

De hymne van de Deugden

( Peniwt =e=;=u ) =g
( Penjoot eth-oewab )3

3) ( بين يوت إثؤواب
( onze heilige vader )3
3) ( أبونا القديس

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

Ettaiyout `n`ar,y `ereuc papa abba
(...).

Et tajoet in arshie irivs pa pa ava (…).
.)...( إيطايوت إن أرشى إيريفس بابا آفا
de eerbiedwaardige hogepriester, paus
abba (...).
.)...( المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

Nem peniwt `n`epikopoc abba (...).
Nem penjot en episkopos ava (…).
.)...( نيم بين يوت إن إيبسكوبوس آفا
En onze vader de bisschop abba (...).
.)...( وأبينــا األسقـف أنبا

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

Amyn Amyn Amyn ec`eswpi ec`eswpi :
nwten qen ni`ehoou tyrou `nte
`nnetenwnq.

Amien, Amien, Amien,
is i-shoopie is ishoopie,noten gen nie iho-oe tieroe inte inne-ten
oon-g).

 نوتين خين نى إيهواو:  إس إيشوبى إس إيشوبى: أمين أمين أمين
. تيرو إنتى إيني تين اونخ
zo mag het zijn voor jullie, alle dagen van jullie leven.
. يكون لكم في جميع أيام حياتكم، أمين أمين أمين

De hymne van de Deugden

لحن الفضائل

Mare pi`klyroc nem pilaoc tyrf @
oujai qen P¡@ je `amyn ec`eswpi.
Ma-re pie eklieros nem pie laos tierf oe khai gen
Eptshois zje amien es eshoopie.
ماري بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف اوجاي خين إبتشويس جي أمين
.إس إي شوبي
Moge de clerus en het hele volk zich welbevinden in de Heer.
Amen, zo mag het zijn.
.ب آمين يكون
ِ فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين في الر
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De hymne A-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

De hymne A-pet
zj-iek evol
لحن أبيت جيك إيفول

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* Apetjyk `ebol `nje pi`cmou tou Logou
pefiwt @ `i af[icarx hwc rwmi `ntelioc.
* A-pet zj-iek evol, enzje pie esmoe toe loghoe pef joot,
ie av et-shie sareks hoos roomie en telios.

 إنجي بي إسمو طولوغو بيف يوت إى آفتشي: * أبيت جيك إيفول
. صاركس هوس رومي إنتي ليوس
* Volmaakt is de zegen van het Woord van de Vader, die is
gekomen en het vlees heeft aangenomen als een volmaakt
mens.

. * الكامــل بــركـة أبيه الكلمة أتى وتجســد كإنســــان كامــــــل

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* Doxa Patri ke Ui`w ke `agiw
Pneumati.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio
Pnevmatie.
. * ذوكصابتري كي إى يو كي آجيو إبنفماتي
* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.
. * المجـد لآلب واإلبــن والـــروح القـــدس

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* Apetqelqwlf nau `erof @ apetqelqwlf
sop nemwten @ apetqelqwlf asf hijen
pi`ctauroc .
* A-pet gel-goolf nav erof, a-pet gel-goolf shop nemooten, a-pet gel-goolf ashf hiezjen piestavros.
 أبيت خيل:  أبيت خيل خولف شوب ني موتين: * أبيت خيل خولف ناف إيروف
.خولف أشف هيجين بي إستافروس
* Hij die geslacht is, werd aanschouwd. Hij die
geslacht is, is met u. Hij die geslacht is, werd
gehangen aan het kruis.
. المذبـوح ُمعـلــق على الصليــب،  المذبـوح كائـن معكم، * المـذبـــوح نظــروه

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn
`e`wnwn @ `amyn.
* Ke nien ke a-ie, ke ies toes, e-oo-nas toon
e-oo-noon, amien.
.  آمين: * كي نين كي آإى كي إسطوس إى أوناس طون إى أونون
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen, Amen.
. * اآلن وكـل أوان وإلى دهـــر الدهـور آميـــن

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* :ai te ]nou `yte @ ;ai te ]cebyroc @
]`prockunicyc tw monw `<rictoc.
* Thai te tienoe ie-te, thai te tie sevieros, tie
epros kienie-sies too monoo Egristos.
 تي إبروس كي ني:  ثاي تي تي سيفيروس: * ثاي تي تي نو إيتي
. سيس تو مونو إخرستوس
* Dit is de rationele en de wonderlijke aanbidding van
de Ene Christus.
. * هـذه العقليــة هــذه األعجـوبــة السجـود للمسيح الواحـــد

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* (` Ere pi`cmou `n]`triac =e=;=u )=b @ `Viwt
nem `Psyri nem Pi`pneuma =e=;=u.
* ( E-re pie esmoe en tie Trias eth-oewab )² Efjoot
nem epshierie nem pie Pnevma ethoe-wab.
 إفيوت نيم إبشيري نيم بي: ²) * ( إيري بي إسمو إنتي إترياس إثؤواب
. إبنفما إثؤواب
* ( De zegen van de Heilige Drie-eenheid )² , de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest .
. اآلب واإلبـــن والــــروح القـــدس²) * ( بــــركـة الثـالــوث األقـــــــدس

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* (`` Ere pi`cmou `n];eotokoc )=b@ Mari`a
`;mau `nI=y=c P=,=c.
* ( E-re pie esmoe en tie theo-tokos )² Maria
ethmav en Iesos Piegristos.
 ماريا إثماف إن إيسوس بي²) * ( إيري بي إسمو إنتي ثيؤطوكوس
. إخرستوس
* ( De zegen van de Moeder Gods )², Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  مــريـــم أم يســوع المسيـح²) * ( بـركة والـدة اإلله

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* (` Ere pi`cmou `mpenpatriar,yc )=b @ `niwt
ettaiyot `nar,y`ereuc papa abba (...) .
* ( E-re pie esmoe em pen patriarshies )² en joot et
tajoet en arshie erevs pa-pa ava (...) .
 إنيوت إتطايوت إن أرشي²) * ( إيري بي إسمو إم بين باطريارشيس
. )...( إيريفس بابا آفا
* ( De zegen van onze patriarch )², de eerbied-waardige
vader, de hogepriester paus abba (...) .
. )…(  اآلب المكــرم رئيس الكهنة البابــا األنبـا²) * ( بـركة بطريـركنـا

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* ( `Ere pi`cmou `mpen`epickopoc )=b @
`niwt ettaiyot abba (...) .

* ( E-re pie esmoe em pen episkopos )² en joot et
tajoet ava (…) .
 إن يوت إيت طايوت آفا² ( * ( إري بى إسمو إم بين إي بيسكوبوس
. )...(
* ( De zegen van onze bisschop )², de geëerde vader abba

(…) .

. )…(  األنبا²) * ( بركة أسقـفـنا اآلب المكرم

De hymne a-pet zj-iek evol

لحن أبيت جيك إيفول

* Eu`e`i `e`hryi `ejen pailaoc tyrf @ je
`amyn ec`eswpi. Ka;olikon @ Ka;olikon.
* Ev e-ie e-ehrie, ezjen pai la-os tierf, zje amien es eshoopie, Katholiekon : Katholiekon.

. جى أمين إس إشوبى: * إف إي إهرى إيجين باى الؤس تيرف
.  كاثوليكون: كاثوليكون
* Zij met dit hele volk. Amen, zo mag het zijn. De Katholikon,
de Katholikon.
. الكاثوليكـون الكاثــوليكـون،  آميــن يكـون، * تحـل على هـــذا الشعب كله
Koptische De Katholieke Brief-الكاثوليكون قبطي

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

) لحن أبيكران ( للقديسين
De hymne Apekran
( Voor heiligen )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء
De hymne Pie ehlog
( Voor martelaren )

) لحن آدم أبيل ( لألنبياء
Adam Abel Matoe-sala
( voor de profeten )

) لحن فاني تينه ( للمالئكة
De hymne Fa nie tenh
(Voor De aartsengel Michaël)

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

De hymne
Apekran
(voor de heiligen )
لحن أبيكران
) ( للقديسين

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

Apekran ernis] qen `t,wra `n<ymi
`w pimakarioc :
A-pekran er nieshtie gen et goora en Kiemie oo pie
makarios pie akhios
: أبيكران إيرنيشتى خين إتكورا إن كيمى اوبى مكاريوس
Uw naam is groot in het land van Egypte, o gelukzalige
heilige

، إسمك عظيم في مصر أيها الطوباوي

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

`Pi`agioc

ettaiyout qen ni`agioc tyrou
peniwt e;ouab abba (...)
pie akhios et tajoet gen nie akhios tieroe penjoot ethoewab ava (…).
. )...(  بين يوت إثؤواب آفا: بى آجيوس إتطايوت خين نى آجيوس تيرو
en eerbiedwaardige onder alle heiligen, onze vader de zuivere
abba (…).
.)...( القديس المكرم في جميع القديسين أبونا الطاهر

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

<ere pek`mhau e;meh
@ ,ere pekcwma e;ouab :

`n,aricma

Shere pek em hav ethmeh en gariesma, shere pek
sooma eth-oewab,
:  شيرى بيك سوما إثؤواب: شيرى بيك إمهاف إثميه إن خاريسما
Gegroet zij uw graf vol van zegen, gegroet zij uw
heilig lichaam,
،  السالم لجسدك المقدس، السالم لقبرك الممتلئ نعمة

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

Vyetafbebi nan `ebol `nqytf `nje
outal[o `nswni niben : Ma]ho `eP=,=c
Emmanouyl :
fie etaf vevie nan evol en gietf enzje oe tal-etsho en
shoonie nieven, ma-tie ho e-Piegristos Emmanoe-iel,
: في إيطاف فيفى نان إيفول إنخيتف إنجى اوطالتشو إن شونى نيفين
: ماتيهو إيبى إخرستوس إممانوئيل
dat genezing brengt voor al onze ziekten, Vraag Christus, Emmanuël,

،  أسأل المسيح عمانوئيل، الذي نبع لنا منه شفاء لكل األمراض

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

Hina `ntef,a nennob`i nan `ebol @
anok nihyki niala,yctoc.
hiena entef ka nen novie nan evol, anok nie hiekie
nie a-la-shiestos.
 آنون نى هيكى نى أال: هينا إنتيف كانين نوفى نان إيفول
.شيستوس
namens ons dat Hij de zonden vergeeft van ons, zwakken en
armzaligen.
.  نحن المساكين الحقيرين، لكي يغفر لنا خطايانا

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

Aly;oc gar qen oume;myi : afkim
`e`qryi `epahyt :
Aliethos ghar gen oe methmie, af kiem e-egrie
e-pahiet,
:  أفكيم إإخري إي باهيت: آليثوس غار خين او ميثمي
Waarlijk, uw eervolle gedachtenis heeft mijn hart,
،  حرك قلبي، ألنه حقا بالحقيقة

De Hymne Apekran (voor de heiligen)

`Nje
peker`vmeu`i
`wpiagioc Abba (...).

) لحن أبيكران ( للقديسين

ettaiyout

:

enzje pek er ef mevie et tajoet oo pie, akhios ava
(…).
. )...(  أجيوس أفا: إنجي بيك إير إف ميفئي إيطايوت اوبي
hart diep geraakt, o heilige abba (…).
.)...( تذكارك الجليل أيها القديس أنبا
Trisagion - لحن أجيوس

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

De hymne Pie
ehlog
(voor de
martelaren)
لحن بي إهلوج
) ( للشهداء

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj te ]ekklycia @ pi`hloj
`vlaoc et;wou] haroc @
Pie eh-lokh te tie ekliesia, pie eh-lokh ef la-os et thoooetie haros,
:  بى إهلوج إف الؤس إت ثواوتى هاروس: بى إهلوج تى تى إكليسيا
Lieflijk is de kerk, lieflijk is het volk dat daarin
vergaderd is,
،  الحلو هو الشعب المجتمع فيها، الحلو هو الكنيسة

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj `vlumyn `mpaimarturoc @ pi`agioc
(...) pimarturoc `nte Pen=o=c I=y=c P=,=c .
pie eh-lokh ef lie-mien em pai martieros, pie akhios (…) pie
martieros ente Pentshois Iesoes Piegristos.
) بى مارتيروس إنتى بين...(  بى أجيوس: بى إهلوج إف ليمين إم باى مارتيروس
. شويس إيسوس بخرستوس
lieflijk is de icoon van deze martelaar, de heilige (…) martelaar van
onze Heer Jezus Christus.
.) شهيد ربنا يسوع المسيح...(  القديس،الحلو هو صورة هذا الشهيد

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

Paralexis
باراليكس

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Pi`hloj pe pekran e;ouab @ w
` picwtp `nte
P=,=c@ pijwri `ndunatoc et`cmarwout @
pi`agioc (...).

Pie eh-lokh pe pekran eth-oewab, oo pie sootp ente Piegristos, pie
khoorie en zienatos et esmaroo-oet, pie akhios (…).
 بى جورى إن ذي ناتوس إت:  أوبى سوتب إنتى بي إخرستوس: بى إهلوج بى بيكران إثؤاب
. )...(  بى أجيوس: إسمارواوت
Lieflijk is uw heilige naam, o uitverkorene van Christus, de sterke, moedige en
gezegende, o heilige (…).
.)...(  القديس، الشجاع القوي المبارك، يا مختار المسيح،حلو هو إسمك الطاهر
ٌ
Trisagion - لحن أجيوس

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Eswp ansaner`vmeui `mpekran @ `anon qa
ni`,rictianoc @ er`e;elyl `nje penhyt @ w
`
pi`agioc (...).

E-shoop an shan er ef-mevie em pekran, anon ga nie
egristianos, er-e theliel enzje pen hiet, oo pie akhios (…).
 إير اى ثيليل:  إم بيكران أنون خانى إخرستيانوس: إيشوب أن شان إير إف ميـﭭئى
)...(  او بى أجيوس: إنـﭼـى بين هيت
Wanneer wij, christenen, uw naam gedenken, verblijdt ons hart zich,
o heilige (…).
.)...(  أيها القديس، يتهلل قلبنا، نحن المسيحيين،إذا ما ذكرنا إسمك

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

<ere nak w
` pimarturoc @ ,ere piswij
`ngenneoc @ ,ere pia;lovoroc @ pi`agioc (...).
Shere nak oo pie martieros, shere pie shooikh en khen-ne-os,

shere pie athloforos, pie akhios (…).
 شيرى بى:  شيرى بى شويج إن جينيؤس: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: أثلوفوروس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet moedige held, wees gegroet
overwinnaar, o heilige (…).
.)...(  القديس، السالم لالبس الجهاد، السالم للشجاع البطل،السالم لك أيها الشهيد

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

<ere nak w
` pimarturoc @ pi`c`tratilatyc
ettaiyout @ pimenrit `nte P=,=c @ pi`agioc (...).
Shere nak oo pie martieros, pie stratiela-ties et tajoet, pie
menriet ente Piegristos, pie akhios (…).
 بى مينريت إن نى بي:  بى سترا تيالتيس إيطايوت: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: إخرستوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet vereerde strijder, de geliefde
van Christus, de heilige (…).
.)...(  القديس، حبيب المسيح، اإلسفهسالر ال ُمكرم،السالم لك أيها الشهيد

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Wouniatk qen oume;myi @ w
`
pivwctyr
eterouwini @ va piran etholj e;meh `n`wou @
pi`agioc (...) .

Oo-oe-nie-jatk gen oe methmie, oo pie foostier et-er oe-ooinie,
fa pie ran et holkh ethmeh en oo-oe, pie akhios (…).
 فا بي ران إت هولج:  اوبى فوستير إت إير اواوينى: اواونياتك خين او ميثمى
. )...(  بى أجيوس: إثميه إن اواو
Waarlijk bent u gezegend, o lichtende ster, wiens naam zoet is en vol
glorie, o heilige (…).
.)...(  القديس، ذو اإلسم الحلو الممتلئ مجدا، أيها الكوكب المضئ،طوباك بالحقيقة

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

A pekran cwr `emasw @ qen ni,wra tyrou
`nte `pkahi @ je a
` `P[oic ]nan `ndwre`a @
pi`agioc (...).
A-pekran soor e-mashoo, gen nie goora tieroe ente ep kahie,
zje a Eptshois tie nan en zoo-re-a, pie akhios (…).
 ﭼـى أ إبتشويس تى نان:  خين نى كورا تيرو إنتى إبكاهى: أبيكران صور إيماشو
. )...(  بى أجيوس: إن ذورى أ
Uw naam is bekend geworden in alle landen op aarde, want de Heer
heeft ons een geschenk gegeven, de heilige (…).
.)...(  القديس، ألن الرب أعطانا موهبة، في جميع كور األرض،إسمك ذاع جدا

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Kaloc `erok kaloc pe piran @ `etautobf `erok
@w
` pimarturoc `nte P=,=c @ pi`agioc (...).
Kalos erok kalos pe pie ran etav tovf erok, oo pie martieros
ente Piegristos, pie akhios (…).
 او إيطاﭫ طوبف إيروك:  إيطاﭫ طوبف إيروك: كالوس إيروك كالوس بى بى ران
. )...(  بى أجيوس:  اوبى مارتيروس إنتى بي إخرستوس:
Eervol bent u en eervol is verheven is de Naam waarmee u verzegeld
bent, o martelaar van Christus, de heilige (…).
ٌ
.)...(  القديس، يا شهيد المسيح، الذي ُختمتَ به،حسن أنت حسن هو اإلسم

Een hymne Pie ehlog ( Voor martelaren )

) لحن بي إهلوج ( للشهداء

Twbh `m`P[oic `e`hryi `ejwn @ w
` pia;lovoroc
`mmarturoc @ pi`agioc (...) @ `ntef,a nennobi
nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo pie athloforos em martieros,
pie akhios (…), entef ka nen novie nan evol.
 إنتيف: )...(  بى أجيوس:  اوبى أثلوفوروس إممارتيروس: طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
.كا نين نوﭭـى نان إيفول
Bid tot de Heer namens ons, o overwinnende martelaar, de heilige
(…), dat Hij onze zonden vergeeft.

. ليغفر لنا خطايانا،)...(  القديس، أيها الشهيد المجاهد،أطلب من الرب عنا
Trisagion - لحن أجيوس

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

De Hymne Adam
Abel Matoe-sala
(voor de profeten)
لحن آدام أبيل ماثوصاال
) ( لألنبياء

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Adam Abel Ma;oucala@ Mw`ucyc nem
A`arwn nem nike`provytyc@ amwini tyrou
saroi `mvoou@ mahap eroi nem pailaoc.
Adam Abel Matoe-sala, Mooisies nem A-aroon nem nie ke
eprofieties, amooinie tiero sharoi em fo-oe, ma hap eroi nem
pai la-os.
 آمويني تيرو إمفواو:  مويسيس نيم أأرون نيم نيك إبروفيتيس: آدام أبيل ماثوصاال
.  ماهاب إيروي نيم باي الؤس:
Adam, Abel, Metuselach, Mozes en Aaron en alle profeten, kom heden
om te oordelen over mij en dit volk;
.يا آدم وهابيل ومتوشالح وموسي وهارون واألنبياء اآلخرون تعالوا جميعا دينوني مع هذا الشعب

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Auer `nje oua[ryn qen nihiomi@ oukakceht
`n`qryi `nqytou@ `n`tsebio `nnai pe;naneu@ auer
nai nouj `nni `mpethwou nyi.
Av er enzje oe atshrien gen nie hie-jomie, oe kak-seht en egrie
en gietoe, en et shevio en nai peth-na nev, av er nai noekh en
nie em pet hoo-oe nie.

:  أوكاك سيهت إن إخري إنخيتو: آف إير إنجى او أت شرين خين ني هيومي
.  آف إير ناي نوج إن ني إم بيت هواو ني: إن إت شيفيو إن ناي بيث نانيف
de onvruchtbaren en de melaatsen die kwade zonden hebben
bedreven in plaats van het goede.
.العاقر من النساء واألبرص صنعوا بدال من هذه الخيرات صنعوا هذه الشرور الزائفة

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Adam pisorp n
` ;amio @ qen nenjij `mV]
`mmyi @ n
` ;of pe pisorp etaf erme;re @ je
P=,=c af`i `e`qryi e` amen] .
Adam pie shorp en thamio, gen nen zj-iekh em
Efnoetie emmie, enthof pe pie shorp etaf er methre, zje
Piegristos af ie e-egrie e-Amentie.
 إنثوف بى بي:  خين نين جيج إم إفنوتي إممي: آدام بي شورب إن ثاميو
.  جى بي إخرستوس أف اي إإخري اي آمينتي: شورب إيطاف إير ميثرى
Adam het eerste schepsel van de handen van de ware God, was de
eerste die getuigde dat Christus is afgedaald naar de Hades.
. آدم أول الخليقة في يدي هللا الحقيقي هو األول الذي شهد أن المسيح نزل الي الجحيم

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Nw`e pi`;myi nem Abraam @ nem Icaak nem
Iakwb @ nem Iwcyv mahap `n<ymi @ auer
me;re qa pefjin`i.
Noo-e pie ethmie nem Abra-am, nem Isa-ak nem
Jakoob, nem Joosief ma hap en Kiemie, av er methre
ga pef zj-ien ie.
 نيم يوسيف ماهاب:  نيم إيسآك نيم ياكوب: نوئى بي إثمي نيم أبرآم
.  آف إير خا بيف جين اي:إنكيمي
De rechtvaardige Noach en Abraham, Isaak en Jakob, en Jozef de
heerser over Egypte hebben getuigd over Zijn komst.
.  هم شهدوا علي مجيئه, نوح البار وأبرآم وإسحق ويعقوب ويسف دينوا مصر

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Mw`ucyc pinis] `m`provytyc @ Dauid `pouro
`mP=i=c=l @ Colomwn va ]covi`a @ afer me;re
qa pefjin`i.
Mooisies pie nieshtie em eprofieties, Davied ep oero em pie
Isra-iel, Solomoon fa tie sofia, af er methre ga pef zj-ien ie.

 سولومون:  دافيد إبؤرو إمبي إسرائيل: مويسيس بي نيشتي إم إبروفيتيس
.  آف إير خا بيف جين اي: فاتي صوفيا
Mozes de grote profeet, David de koning van Israël en de
wijze Salomo hebben getuigd over Zijn komst.
.  شهد علي مجيئه:  سليمان ذو الحكمة:  داوود ملك إسرائيل: موسي النبي العظيم

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

`Yca`yac nem Ieremiac @ Iezekiyl nem Daniyl
@ auer me;re qa Pencwtyr @ afhwl sarwou
epikolacic.
Iesa-iejas nem Jeremie-jas, Jezekie-iel nem Danie-iel,
av er methre ga Pensootier, af hool sha roo-oe e-pie
kolasies.
 آف إير ميثرى خا بين:  ييزيكئيل نيم دانييل: إيصائياس نيم ييرمياس
.  أفهول شارواو إيبي كوالسياس: سوتير
Jesaja en Jeremia, Ezechiël en Daniël hebben getuigd over onze
Verlosser, en Hij heeft hen bijgestaan in hun verdrukking.
. إشعياء وإرمياء وحزقيال ودانيال شهدوا لمخلصنا وهو ذهب إليهم في الدينونة

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Anou `provyti`a =e=;=u@ jwk `ebol `e`hryi ejwf@
aP=,=c `pouro `nte `p`wou@ afhwl sarwou
epikolacic.
A-noe eprofetia eth-oewab, khook evol e-ehrie e-khoof,
a-Piegristos ep oero ente ep-oo-oe, af hool sha roo-oe epie kolasies.
 آبخرستوس إبؤرو:  جوك إيفول إإهري إيجوف: أن نو إبروفيتيا إثؤواب
. أفهول شارواو إيبي كوزموس: إنتى إب اواو
Hun heilige profetieën over Hem zijn in vervulling gegaan, en Christus de
Koning van de glorie heeft hen bijgestaan in hun verdrukking.

. نبؤاتهم المقدسة تمت عن المسيح ملك المجد وهو ذهب إليهم في الدينونة

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

AP=,=c `pouro `nte `p`wou@ caji nem peniwt
Adam@ je e;bytk an paima@ `nta cw] `mmok
nem neksyri tyrou.
A-Piegristos ep oero ente ep-oo-oe, sazj-ie nem pen joot
Adam, zje eth-vietk an pai ma, enta sootie emmok nem nek
shierie tieroe.

 جى إثفي تيك:  صاجي نيم بين يوت آدام: آبخرستوس إبؤرو إنتى إب اواو
.  إنتى سوتي إممون نيم نيك شيري تيرو: آن باي ما
Christus de Koning van de glorie, sprak tot onze vader Adam: “Deze
plek is niet voor u bestemd, Ik zal u verlossen, u en al uw kinderen.”
.  الُخلصك وبينك جميعا:  ليس ألجلك هذا المكان:  تكلم مع أبينا آدم قائال: المسيح ملك المجد

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Masenak `epiparaducoc@ n
` ;ok nem ny=e;
= =u
tyrou@ pima etauhitk `ebol `mmof@ matac;ok
erof `nkecop.
Ma she-nak e-pie paraziesos, enthok nem nie ethoewab tiero, pie ma etav hietk evol emmof, ma tas-tok
erof en kesop.
 بي ما إيطاف:  إنثوك نيم ني إثؤواب تيرو: ماشيناك إيبي باراذيسوس
.  ماطاستوك إيرف إن كيسوب: هيتك إيفول إمموف
Treed het paradijs binnen, u en alle heiligen, betreed opnieuw de
plaats waar u uit verbannen was.
ُ إذهبوا إلي الفردوس أنت والقديسون جميعا المكان الذي
. طردت منه إرجع إليه مرة آخري

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : w
` tenu `nn3b
t3ren 50e`otokoc : Maria `0mav `nIycouc
Pi`,rictoc : `nte4xa nennobi nan `ebol.
Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon : oo ten-tshois en nieb
tieren tie theotokos : Maria ethmav in Iesos Pegrestos :
entef ka nen novie nan evol.

 أو تين تشويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder Gods: Maria
de Moeder van Jezus Christus: dat Hij onze zonden vergeeft.
. ليغـفـر لنا خطايانا:  مـريم أم يسوع المسيح:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا

Een hymne voor de profeten

) لحن آدام أبيل ماثوصاال ( لألنبياء

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ ni,wroc `nte
ni`provytyc@ nem ni;myi nem nidikeoc@
`ntef,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, nie gooros ente nie eprofieties,
nem nie ethmie nem nie zieke-os, entef ka nen novie nan evol.

 نيم ني إثمي:  ني خوروس إنتى ني إبروفيتيس: طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان ايفول: نيم ني ذيكيؤس
Bid tot de Heer namens ons, o koren van profeten, vromen en
rechtvaardigen, dat Hij onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  واألبرار والقديسين:  يا صفوف األنبياء: أطلبوا من الرب عنا
Trisagion - لحن أجيوس

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

De hymne Fa nie
tenh
(voor de aartsengel
Michaël)

لحن فاني تينه
) ( للمالك ميخائيل

Een hymne voor de aartsengel Michaël

)لحن فاني تينه (للمالك ميخائيل

Va nitenh `nhat etvwrs @ `ebol va ]`ctoly
`nerman `nnoub @ va piqwk `mmargarityc @
Mi,ayl piar,yaggeloc.
Fa nie tenh en hat et foorsh, evol fa tie estolie en er man en noeb,
fa pie gook em margharieties, Micha-iel pie arshie ankhelos.

 فا بى: إيفول فا تى إسطولى إن إيرمان إنوب: فا نى تينه إنهات إت فورش
.خوك إمارغاريتيس ميخائيل بى أرشى أنجيلوس
Gij met de uitgespreide zilveren vleugels, met het gouden pantser
gewaad, met het kleed vol edelstenen, o aartsengel Michaël.
 صاحب المنطقة: الرمانات الذهب
ُ  صاحب ال ُحلة ذات: صاحب االجنحة الفضة المبسوطة
.  ميخائيل رئيس المالئكة: الجوهرية

Hymnen heiligen

ألحان القديسين

Paralexis
باراليكس

Een hymne voor de aartsengel Michaël

)لحن فاني تينه (للمالك ميخائيل

`N;of afhwl sa Babulwn @ sa pisomt
`n`alou `n`agioc @ afnahmou `ebol qen ]`hrw
`n,rwm @ `nte Nabou,odonocor `pouro .
Enthof af hool sha Babieloon, sha pie shomt en a-loe en
akhios, af nahmoe evol gen tie ehroo en ekroom, ente
Naboe-godono-sor ep-oero.
 أفناهمو:  شا بي شومت ان ألو إن أجيوس: إنثوف أفهول شا بابيلون
.  إنتي نابوخوذونوسور إبؤرو: إيفول خين تي إهرو إن إكروم
Hij vloog naar Babylon, tot de drie heilige jongelingen, en redde hen
uit de vuuroven van koning Nebukadnessar.
. الذي لنبوخذ نصر:  و خلصهم من أتون النار:  الي الثالثة فتية القديسين: هو مضى الي بابل

Een hymne voor de aartsengel Michaël

)لحن فاني تينه (للمالك ميخائيل

A`pcatanac [isipi `mvoou @ nem nefctrati`a
`mponyron @ qen `ptaho `eratf `mMi,ayl @
pinis] `nar,yaggeloc .
A-epsatanas etshie shiepie em fo-oe, nem nef estratia em ponie-ron, gen ep taho eratf em Micha-iel, pie nieshtie en arshie
ankhelos.
 خين إبطاهو:  نيم نيف إستراتيا إمبونيرون: آ إبصاطاناس تشي شيبي إمفواو
.  بي نيشتي إن أرشي أنجيلوس: إيراتف إم ميخائيل
De satan is heden beschaamd, met zijn kwade machten, door de
aanwezigheid van Michaël, de grote aartsengel.
.  رئيس المالئكة العظيم:  باقامة ميخائيل:  وعساكره الشريرة: الشيطان إفتضح اليوم

Een hymne voor de aartsengel Michaël

)لحن فاني تينه (للمالك ميخائيل

AMi,ayl piar,yaggeloc@ ]`nouse `ntenh
`mpidi`aboloc@ afberbwrf capecyt `e`vnoun @
sa `pjwk `ebol `nni`eneh.
A-Micha-iel pie arshie ankhelos, tie en oe-she en tenh
em pie ziavolos, af ver voorf sa pe-siet e-efnoen, sha ep
khook evol en nie eneh.
 أف:  تي إن اوشي إنتي إمبي ذيافولوس: آميخائيل بي أرشي أنجيلوس
.  شا إبجوك إيفول إنتي ني إينيه: فيرفورف صابي سيت اي إفنون
De aartsengel Michaël sloeg de vleugels van de duivel en wierp hem
in de diepste afgrond tot het einde der tijden.
.  الي كمال الدهور:  وألقاه الي أسفل العمق:  ضرب أجنحة ابليس: ميخائيل رئيس المالئكة

Een hymne voor de aartsengel Michaël

)لحن فاني تينه (للمالك ميخائيل

Piar,yaggeloc =e=;=u Mi,ayl @ afswpi nem
ni`apoctoloc@ sa `ntoutac;o `n]oikoumeny @
`eqoun `e`pcouen ]me;myi.
Pie arshie ankhelos eth-oewab Micha-iel, af shoopie nem nie
apostolos, sha en toe tasto en tie ie-koemenie, e-goen e-ep soe-en tie
methmie.

 شا إنتو:  أفشوبي نيم ني أبوسطولوس: بي أرشي أنجيلوس إثؤواب ميخائيل
.  إيخون إإبسوين تي ميثمي: طاستو إنتي إيكوميني
De heilige aartsengel Michaël was met de apostelen, totdat zij de
wereld terugbrachten tot de kennis der waarheid.
.  الي معرفة الحق:  حتي ردوا المسكونة:  كان مع الرسل: رئيس المالئكة المقدس ميخائيل
Trisagion - لحن أجيوس

De Drie Grote Voorbeden

الثالثة أواشي الكبار

De Drie Grote
Voorbeden
الثالثة أواشي الكبار

De Drie Grote Voorbeden

الثالثة أواشي الكبار

Gebed voor de
Vrede
أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
E-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.
.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي

En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ
Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .
بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل  ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح.

Celebrant

يقول الكاهن

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc
pimairwmi.
:تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft.

،صالحــك يا محـب البشــــر
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
ُ

يقول الكاهن

Celebrant

Ari`vmeu`i P¡ `n]hiryny `nte tekou`i
`mmauatc e` ;ouab @ `nka;oliky `n`apoctoliky
`nekklyci`a.

أرى إفميفئى إبتشويس إن إنتي هيريني إنتي تيك اووي إم مافاتس
إثؤواب  :إن كاثوليكي إن أبوسطوليكي إن إككليسيا .
Gedenk, o Heer, de vrede van Uw Ene, Enige,
Heilige, Universele en Apostolische Kerk.
يـارب سـالم كنيستِــك الـواحـدة  ،الـوحيـد ِة المقـدسـة ،
أذكـر
ُ
الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة .

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc @
`agiac monyc @
Pros ev eksas-te ie per ties ierienies ties, akhias
monies,
:  آجياس مونيس: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige,
سالم الـواحـد ِة المقـدســ ِة
صلـوا من أج ِل
ِ
Salloe men akhl salaam el-wa7ede el mokaddesah

Diaken

يـقــول الـشماس

Ka;olikyc
ke
`apoctolikyc
or;odoxou tou :eou ekklyciac .

@

katholie-kies ke apostoliekies, orthozoksoe toe, The-oe
ekliesias.

. أورثوذكسو طو ثيؤ إككليسياس: كاثوليكيس كى أبوسطو ليكيس
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk van
God.

. كنــيــســـ ِة اللـــه األرثـوذكسيـة، الجامعــ ِة الـرسـولي ِة
el-kheme3a el-rasoleja, kaniesat alleh el-ortho- zokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

:ai etsop icjen auaryjc `n]oikoumeny sa
auryjc @ Nilaoc tyrou nem ni`ohi tyrou
`cmou `erwou @
تيرو
 ني الوس: ثاي إتشوب يسجين أفرجيس إنتي إيكوميني شا أفرجيس
ُ
: إيرواو
تيرو إسموا
نيم ني اوهي
ُ
ُ
Deze Kerk die van het ene einde tot het andere
einde van de wereld is, Zegen alle volken en alle
kudden.
ب وكـل
ِ  كـ َّل الشعـو، هـــذه الكائنــةُ مـن أقاصي المسكـونـ ِة إلى أقـاصيهــا
، طعـان باركهـم
ِ
ُ القـ

يقول الكاهن

Celebrant

]hiryny ]`ebol qen nivyou`i @ myic `e`qryi `enenhyt
@ tyrou. Alla nem ]kehiryny `nte paibioc vai
`ari,arizec;e `mmoc nan `n`hmot.
تي هيريني تي إيفول خين ني فيؤوي  :ميس إإخري إنين هيت تيرو  :آلال
نيم تيك هيريني إنتي باي فيوس فاي  :أري خاري زستي إمموس نان إن
إهموت .
Laat de hemelse vrede in al onze harten neerdalen, en
schenk ons tevens genadig de vrede van dit leven.

السـالم الــذي من السمـوات أنــزلـه على قـلـوبنِـا جميعـا ،بــل وســالم
هــذا العمـــر أنعــــم بـه علينــا إنعامـــــا.

Celebrant

يقول الكاهن

Piouro (pi`ar,y) nimetmatoi niar,wn nico[ni nimys
nen;eseu @ nenjinmosi `eqoun nem nenjinmosi `ebol@
celcwlou qen hiryny niben.

أورو (بي أرشي) ني ميت ماطوي ني أرخون ني سوتشني ني ميش نين
ُ بي
سولو
ثي شيف نيم نين جين موشي إيخون نيم نين جين موشي إيفول سيل
ُ
.خين هيريني نيفين
De koning (de leider), de legers, de bestuurders, de
raadgevers, de menigten, onze naasten, ons ingaan en
ons uitgaan, tooi ze met alle vrede.

الملـك (الـرئيـس) والجنــد والـرؤسـاء والوزراء والجمـوع وجيـراننـا
.ومداخلنـا ومخارجنـا زينهــم بك ِ ّل ســالم

Celebrant

يقول الكاهن

`Pouro `nte ]hiryny@ moi nan `ntekhiryny @ hwb gar
niben aktyitou nan.

أكتيتو
 هوب غار نيفين: إب ُؤرو إنتي تي هيريني موى نان إنتيك هيريني
ُ
: نان
O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede,
want U hebt ons alles gegeven,
،  أعطنـا سـالمــك ألن ك َّل شي قــــد أعطيتـنــــا،يا ملــك الســالم

يقول الكاهن

Celebrant

`Jvon nak V] Pencwutyr @ je tencwoun `nkeouai an
`ebyl `erok @ pekran e` ;ouau petenjw `mmof.
اوواى آن إيفيل
إجفون ناك إفنوتي بين سوتير  :جي تين
سواون إنكي ُ
ُ
إيروك بيكران إثؤواب بي تين جو إمموف .

Eigen ons Uzelf toe, o God onze Verlosser, want
wij kennen geen ander dan U, Uw heilige Naam
spreken wij uit.
نعـرف آخر سـواك ،إس ُمـك القـدوس
إقـتـنـنـا لـك يا اللـه ُمخلـ ِّصنــا ألننــا ال
ُ
هـو الـــذي نقـولــه.

يقول الكاهن

Celebrant

Marouwnq `nje ny`ete noun `m'u,y hiten Pek`pneuma
e` ;ouau.

نون إم إبسيشي هيتين بيك إبنفما إثؤواب :
مارو أونخ إنجي ني إيتي ُ
ُ

Moge onze zielen leven door Uw Heilige Geest,
سنـا بــرو ِ ّحـك القـدوس ،
فلتحيـا نفــو ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh `mpen`;refjemjom `eron `anon qa nek`ebiaik @ `nje
`vmou `nte hannobi @ oude qa peklaoc tyrf.
اووه إم بين إثريف جيم جوم إيرون أنون خا نيك إيفي آيك إنجي إفمو إنتي
.اوذي خابيك الؤس تيرف
ُ هان نوفي

en laat de dood, die door zonde komt, niet
heersen over ons, Uw dienaren, noch over heel
Uw volk.
ُ
. مــوت الخطيــة وال على كـ ِ ّل شعبـِـك، نحــن عــبـيـدك
وال يقـــوى علينـا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

الثالثة أواشي الكبار

De Drie Grote Voorbeden

Gebed voor de
Vaders
أوشية البطريرك واألساقفة

يقول الكاهن

Celebrant

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .
بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.

لصنــا
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل  ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا ومخ ِ
يســـوع المسيــ ُح.

Celebrant

يقول الكاهن

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc
pimairwmi.
:تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft.

،صالحــك يا محـب البشــــر
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Ari`vmeu`i P¡ `mpenpatriar,yc `niwt
ettaiyout@ `nar,i``ereuc abba (...)
أري إفميفئي إبتشويس إم بين باطريارشيس إنيوت إتطايوت إن
)...( أرشي إيريفس بابا أفا
Gedenk, o Heer, onze patriarch, de
eerbiedwaardige vader, de hogepriester,
abba (...)
،)...( أذكر يارب بطريركنا األب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا

Celebrant

يقول الكاهن

Nem pefke`svyr `nlitourgoc @ peniwt
`n`epickopoc abba (...) .
نيم بيف كي إشفير إن ليطورغوس بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
.)...(

En zijn deelgenoot in de dienst, onze vader
de bisschop, abba (…) .
. )...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم أنبا

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc
`ymwn papa abba (...)
Pros ev eksas-te ie per toe arshie e-re-os iemoon
papa ava (...) .
. )...( إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
إبروس إيف إكصاستى
ُ
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba el-anba (…),

Diaken

يـقــول الـشماس

Papa ke patriar,ou ke ar,y`epickopou tyc
megalo polewc Alexan`driac @
pa pa ke patriargo ke arshie episkopoe ties meghalo poleos
Aleksanidrias
:  ميغالو بوليؤس أليكساندرياس: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,
،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el-3ozma eliskendereje,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem pefke`svyr
`nlitourgoc
peniwt `n`epickopoc abba (...) @

@

nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot en episkopos ava
(…) ,

)...(  بين يوت إبيسكوبوس أفا: نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس
En voor zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...)

)...( وشـريكه في الخـدمة الرسوليه أبينـا األسقـف المكرم األنبا
we shariekahoe fil gedme el-rasoelejah, abine el-oskof
el mokkaram el-anba (…)

يـقــول الـشماس

Diaken

Ke
twn
`epickopwn.

or;odoxwn

`ymwn

ke toon orthozokson iemoon episkopon.
.كى طون اورثوذكسون إيمون إبيسكوبون

En voor al onze orthodoxe bisschoppen.
.وسـائـر أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
we se2er asakifetne elortho-zoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Qen ou`areh `areh `erwuo (`erof) nan
`nhanmys
`nrompi
nem
hancyou
`nhirynikon.
إيرواو (إيروف) نان  :إنهان ميش إن رومبي
او آريه آريه
ُ
خين ُ
نيم هان سيو إن هيريني كون .

Bewaar hen (hem) voor ons gedurende vele
jaren en in vredige tijden.
حفظــا إحفظـهم (إحفظة) لنـــا سنيــــن كثيــــرة وأزمنـة سـالميــة.

يقول الكاهن

Celebrant

Efjwk `ebol n
` ;y`e;ouab `etaktenhoutwou `eroc
`ebolhitotk `mmetar,y`ereuc @ kata pekouws e` ;ouab
ouoh `mmakarion.
طواو إيروس إيفول هيطوطك
هو
ُ
إثوواب إيتاك تين ُ
إفجوك إيفول إن ثي ُ
اواوش إث ُؤواب اووه إم ماكاريون .
إمميت أرشي إيريفس كاطابيك ُ
het heilig hogepriesterschap vervullend, dat U
hem (hun) zelf hebt toevertrouwd naar Uw heilige
en gezegende wil,
ت المقـدســـة التي إئتمنتـه عليهـا من قـِبَّلـك
مكمــال رئاســـة الكهنـو ِ
كإراداتـِك المقدسـة الطوباويـة.

Celebrant

يقول الكاهن

Euswt `ebol `m`pcaji `nte ]me;myi qen oucwouten @
ef`;amoni `mpeklaoc qen outoubo nem oume;myi.
سواو تين إف إث أموني
او
ُ
ُ إفشوت إيفول إم إبصاجي إنتي تي ميثمي خين
. او ميثمي
ُ طوفو نيم
ُ او
ُ إمبيك الؤس خين
om het woord van de waarheid recht te verdelen
en Uw volk te hoeden in reinheid en
rechtvaardigheid.
.فصال كلمـة الحـق بــاستقـامــة راعيــا شعبــك بطهــــارة وبــــــر
ِ ُم

يقول الكاهن

Celebrant

Nem ni`epickopoc tyrou `nor;odoxoc @ nem
@ nihygoumenoc nem ni`precbuteroc nem nidi`akwn
نيم ني إيبسكوبوس تيرو إن اورثوذكسوس  :نيم ني هيغومينوس نيم ني
إبريس فيتيروس نيم ني ذياكون.
En alle orthodoxe bisschoppen, hegoemenen,
priesters, diakenen,
والقسـوس
وجميــــع األســاقـفـــ ِة األرثـــوذكسييــــــن ،والقمامصة
ِ
والشمامسـة،

يقول الكاهن

@

=e=;=u

Celebrant

nem `vmoh tyrf `nte tekou`i `mmauatc
`nka;ouliky `n`apoctoliky `nekklyci`a.

نيم إفموه تيرف إنتي تيك اووه إممافتس إثؤواب إنكاثوليكي إن
أبوسطوليكي إن إككليسيا :

en de volheid van Uw Ene, Enige, Heilige
Universele en Apostolische Kerk,
امتــالء كنيستـــك الــواحــد ِة الــوحيـــد ِة المقــدســـ ِة الجـامعـ ِة
وك ِ ّل
ِ
الــرســوليــــــ ِة ،

يقول الكاهن

nem

`nouhiryny

Celebrant

@Ek`eer,arizec;e nwou neman
ououjai `ebolqen mai niben.

اوجاي إيفول خين
إيك إإير خاريزستي
او ُ
او هيريني نيم ُ
نواو نيمان إن ُ
ُ
ماي نيفين.
begenadig hen en ons met vrede en welzijn in
elke plaats.
بالسـالم والعافيـ ِة في كل مـوضـــع.
علـيهــم وعلينـا
أنعـــ ْم
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Nou`proceu,y de etou`iri `mmwou `e`hryi `ejwn @ nem `ejen
peklaoc tyrf @ nem noun hwn `e`hryi `ejwou.
إممواو إإهري إيجون نيم إيجين بيك الؤس تيرف
نو إبروس إفشي ذى إيتو إيري
ُ
ُ
. إيجواو
نون هون إإهري
ُ
ُ نيم
En de gebeden die zij voor ons en voor heel Uw volk
aanbieden en onze gebeden voor hen,
ُ
نحـــن أيضـا
 وعـن ك ِ ّل شعبــــك وصلـــواتـنـا،وصلــواتهـم التي يقـدمونهـــا عنـا
. عنهــــــم
*De diaken geeft het wierookvat aan de celebrant die er een lepel wierook in doet, terwijl hij bidt:

:*ههنا يقدم الشماس المجمرة إلى الكاهن فيضع فيها البخور يدا واحدة وهو يقول

يقول الكاهن

Celebrant

Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e=;=u @ `nellogimon
`nte `tve `eou`c;oi `n`c;oinoufi.
شوبو إيروك إيجين بيك ثيسياس تيريون إثؤواب إن إيللوجيمون إنتي إتفي
ُ
او إسطوي إن إسطوى نوفي .
إي ُ
aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en hemels
altaar, als de geur van wierook.

إقبلهــا إليــك علي مــذبحـِـك المقــدس النــاطـــق السمــائي رائحـــة
بخــور.
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Noujaji men tyrou ny`etounau `erwou @ nem ny`ete
`ncenau `erwou an @ qemqwmou ouoh ma;ebiwou
capecyt `nnou[alauj `n,wlem.
إيرواو آن
إيرواو  :نيم ني إيتى إنسي ناف
تيرو ني إيطوناف
نوجاجي مين
ُ
ُ
ُ
ُ
نوتشالفج إنكوليم .
 :خيم
خومو اووه ماثيفيو صابيسيت إن ُ
ُ
Al hun vijanden, zichtbaar en onzichtbaar, vertrap
en verneder hen snel onder hun voeten.
ــرون ،إسحق ُهــم وأذلهــــم
ـرون والذيـن ال يُ ْ
فسائـــر أعـدائِهــم الـذين يُ ْ
ِ
تحـــت أقـدامهـم سـريعــا.

يقول الكاهن

Celebrant

`N;wou de `areh `erwou @ qen ouhiryny nem oudikeoc`uny @ qen tekekklyci`a e` ;ouab.

او ذيكيؤسيني  :خين تيك
واو ذي آريه
او هيريني نيم ُ
إيرواو  :خين ُ
ُ
إنث ُ
إككليسيا إثؤواب.
Maar hen, bewaar hen in vrede en gerechtigheid
in Uw Heilige Kerk.
ســالم وعـــد ِل في كـنيستـ ِّــك المقدســـ ِة.
وأمـا هـم فـإحفظ ُهــم في
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

De Drie Grote Voorbeden

الثالثة أواشي الكبار

Gebed voor de
Bijeenkomsten
أوشية اإلجتماعات

يقول الكاهن

Celebrant

@ Palin on maren]ho `eV] pipantokratwr
`Viwt `mPen¡ ouoh Pennou] ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .
بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين تشويس
اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en Verlosser,
Jezus Christus.
ومخلصنــا يســـوع
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ِ
المسيــ ُح.

يقول الكاهن

Celebrant

@ Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc pimairwmi
Ari`vmeu`i P¡ `nnenjin;wou] @ `Cmou `erwou .
تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى ,أرى إفميفئى
إيرواو .
ثواوتي إسمو
إبتشويس إننين جين
ُ
ُ
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten, Zegen ze.
يـــــارب
صالحــك يا محـب البشــــر  ،اذكـر
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
ُ
ُ
إجتماعاتـِنــا  ،باركهــــــــــــا .

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuexac;e `uper tyc `agi`ac ek`klyciac
tautyc ke twn cun`eleucewn `ymwn.
Pros ev eksas-te ie per ties akhias eklie-sias tavties ke
toon sien elevseoon iemoon.
إبروس إف إكصاستي إيبرتيس آجياس إككلسياس طاف تيس كيطون سين
.إيليفسيؤن إيمون
Bid voor deze heilige kerk en onze bijeenkomsten.

.صلــوا مـــن أجــ ِل هــذه ال ِبيعــــ ِة (الكنيسة) المقـدسـ ِة وإجتماعاتِنا
Salloe min akhl heziehi el-bij3a (el-keniese) elmokaddasah we ekhteme3etne.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Myic e;rouswpi nan `naterkwlin `nattahno
@ e;renaitou kata pekouws e` ;ouab ouoh
`mmakarion.
 إثرين أيطو كاطا بيك: إثرو شوبي نان إن أت إير كولين إن أتطاهنو
ميس
ُ
.اواوش إثؤواب اووه إمما كاريون
ُ
Geef dat ze voor ons zonder belemmering of
hindernis mogen zijn, zodat we ze kunnen
houden volgens Uw heilige en gezegende wil.
 لنصنعهـــا كمشيئتـِّك،بغيـــر مانـــع وال عـائـــق
أعـط أن تكـون لنـا
ِ
ِ
. المقـدسـة الطـوبـاويـــة

يقول الكاهن

Celebrant

@ Hanyi `neu,y @ hanyi `ntoubo @ hanyi `n`cmou
`ari,arizec;e `mmwou nan P¡ @ nem nek`ebiaik e;nyou
menencwn sa `eneh.
أنطوفو هانئي إن إسمو  :أري خاريز ستي
هانئي إن إفشي هانئي إن
ُ
إممواو نان إبشويس  :نيم نيك إيفي أيك إثنيو مينين سون شا إينيه.
ُ
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.
بيـــــوت صـــــالة  ،بيــــــوت طهــــارة  ،بيــــــوت بــركـــة ،أنعـم بهـا لنـا
يـارب ولعـبيــدك اآلتيـن بعـدنـا إلى األبــــد.
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

}metsamse `idwlon qen oujwk fojc `ebol qen
pikocmoc.

: او جوك فوجس إيفول خين بي كوزموس
ُ تي ميت شيمشى إيذولون خين
Ontwortel de afgoden-verering in z’n geheel uit
de wereld.
ُعبادة
، العالم
األوثان بالكمال إقلعها من
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

`Pcatanac nem jom niben ethwou `ntaf qemqwmou

ouoh ma;ebi`wou capecyt `nnen[alauj `n,wlem.
اواو
خومو اووة ماثيفي
هواو إنطاف خيم
إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت
ُ
ُ
ُ
. صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم
Verbrijzel Satan en al zijn boze krachten en
verneder hen snel onder onze voeten.
ُ
.أقدامنا سريعا
 إسحقهم وأذلهم تحت، الشيطان وك ُّل قواتِه الشرير ِة
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @ maroukyn
`nje nivwrj `m`ptako `nte niherecic.
ماروكين إنجي ني
: كورفو
إممواو
ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري
ُ
ُ
ُ
: فورج إم إبطاكو إنتي ني هيريسيس

Maak alle twijfel en hen die ze veroorzaken
krachteloos en laat alle verdeeldheid, ontstaan
door de verdorvenheid van ketterijen,
ُ
، ولينقض إفتراق فسا ِد البدع
، الشكوك وفاعليها أبطلهم
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Nijaji `nte tekekklyci`a =e=;=u P¡@ `m`vry] `ncyou
niben ]nou ma;ebi`wou.
ني جاجي إنتي تيك إككليسيا إثؤواب إبشويس  :إم إفريتي إنسي ُو نيفين
ماثيفيو.
تينو
ُ
ُ

Verneder de vijanden van Uw Heilige Kerk, o
Heer, nu evenals in alle tijden.
يــارب  ،مثـل كـ ِ ّل زمــان واآلن أذلـهـــــم .
أعــدا ُء كنيستـ ِّـك المقـدســ ِة
ُ

Celebrant

يقول الكاهن

Bwl `ntoumet[acihyt `ebol@ matamwou `etoumetjwb
`n,wlem.

: إيتو ميت جوب إن كوليم
 ماطا: إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
ُ مواو
ُ
ُ فول
Breek hun hoogmoed, laat hen hun zwakheid
snel leren kennen.
،  عــرفـ ُهــم ضعـفـ ُهـم ســريعــا، حــل تعـاظمهـــم

Celebrant

يقول الكاهن

Kwrf
`nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a
noukakougri`a noukatalali`a etou`iri `mmwou qaron.
نو كاطا
نو
ُ كاكو جريا
ُ
ُ نو مان كانيا
ُ نو إيبي فولي
ُ إننو إفثونوس
ُ كورف
.إممواو خارون
او إيري
ُ
ُ الليا إت

Vernietig hun afgunst, hun intriges, hun razernij,
hun slechtheid, hun laster, die zij tegen ons
richten.
أبطـل حسـدهــم وسعـايتهـم وجنونهـم وشــرهـم ونميمتـهـم التي
.يصنعـونها فينا

يقول الكاهن

Celebrant

`P¡ `aritou tyrou `n`aprakton@ ouoh jwr `ebol
`mpouco[ni@ V] vy`etafvwrj `ebol `m`pco[ni
`nA,itovel.
تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو سوتشيني :
أريتو
إبتشويس
ُ
ُ
إفنوتي في إيطاف فورج إيفول إم إب سوتيني إن أخيتوفل.
O Heer, maak hen allen tot niets. Verijdel hun
raad, o God die de plannen heeft verijdeld van
Achitofel.
يـــارب إجعلهـم كلـَّهـم كـال شيء  ،وبـدد مشــورتـهــم يا اللـه الــذي بــدد
ُ
مشــورة أخيتـوفـل .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Twnk P¡ V] @ maroujwr `ebol `nje nekjaji
tyrou @ marouvwt `ebol qa`thy `mpekho n
` je ouon
niben e;moc] `mpekran `e;ouab.

ماروفوت إيفول
تيرو :
طونك إبتشويس إفنوتى  :ماروجور إيفول إنجى نيك جاجى
ُ
ُ
اواون نيفين إثموستى إم بيكران إثؤواب .
خا إتهى إمبيك هو إنجى ُ
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.
قـدام وجهـ ِّـك
الـرب اإللــه وليتـفـــرق جميــ ُع أعــدائــك  ،وليهـــرب مــن
قــم أيهــا
ُ
ِ
كل مبغضي اسمـــك القـــدوس.

يقول الكاهن

Celebrant

Peklaoc de marefswpi qen pi`cmou `ehananso `nso
nem han`;ba `n`;ba eu`iri `mpekouws.
إسمو إيهان آنشو إنشو نيم هان إثفا
بيك الؤس ذى ماريف شوبي خين بى
ُ
. اواوش
ُ إن إثفا إف إيرى إمبيك
Maar Uw volk, laat hen gezegend worden tot
duizend maal duizend, en tienduizend maal
tienduizend, Uw wil vervullend.
ت ربـــوات
ِ وأمــا شعـُبـــك فليكــن بالبــركـ ِة ألـــوف ألـــوف وربـــوا
.يصنعــون إرادتـــك
En sofia - إن صوفيا

Het Gebed voor de Overledenen

أوشية الـراقــديـن

Het Gebed voor de
Overledenen
أوشية الـراقــديـن

يـقــول الـشماس

Diaken

Twbh `ejen
`etauenkot @

nenio]

nem

nen`cnyou

Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe etav enkot,
: طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف إنكوت

Laat ons bidden voor onze vaders en broeders
die ontslapen,
،إطلبـوا عـن آبائنـا وأخــوتِنـا الـذيــن رقـدوا
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne ellazien rak- kadoe,

Diaken

يـقــول الـشماس

au`mton `mmwou qen `vnah] `mP=,=c icjen
`p`eneh @
av emton em moo-oe gen efnahtie em Piegristos is zjen
ep eneh,
: مواو خين إف ناهتى إمبى إخرستوس يس جين إب إينيه
أف إمطون إم
ُ
en heengegaan zijn in het geloof van Christus
vanaf het begin.
ُاإليمـان بالمسيحِ منـذ
،البـــدء
وتنيحـوا في
ِ
ِ
wa tenei-je7oe fel-ieman bel-Massie7 monzoel- bed2,

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc
nenio] `n`epickopoc

ke

nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke nen jotie en
episkopos,

:  كى نين يوتى إن إبيسكوبوس: نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس
Onze heilige vaders de aartsbisschoppen, onze vaders de
bisschop-pen,

،رؤســاء األسـاقـفــة وآبائنـا األسـاقـفــ ِة
آبائنــا القــديسيــن
ِ
Aba-ene el-kiddiesien ro-a-sa2 el-asakefah wa aba-ene elasakefah,

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio]
`nhygoumenoc
ke
nenio]
`mprecbuteroc nem nen`cnyou `ndi`akwn @
nen jotie en hieghoemenos ke nen jotie em epresvieteros, nem
nen esneejoe en ziakoon,
.  نيم نين اسنيو إنذياكون: نين يوتى إن هيغومينوس كى نين يوتى إم إبريسفيتيروس
onze vaders de hegoemenen, onze vaders de priesters en
onze broeders de diakenen,

،القســــوس وإخوتنــا الشمامس ِة
وآبائنــا القمـامص ِة وآبائنـا
ِ
wa aba-ena el-kamamiesa wa aba-ene el kisoes wa eg-watiene
el-shamamise.

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `mmona,oc @ ke nenio] `nla`ikoc @ nem
`e`hryi ejen ]`anapaucic tyrc `nte ni`,ricti`anoc@
nen jotie em monagos ke nen jotie en laikos nem e-ehrie ezjen tie ana
pavsies tiers ente nie egristianos,
 نيم إإهرى إيجين تى آنابافسيس تيرس: نين يوتى إم موناخوس كى نين يوتى إن اليكوس
. إنتى نى إخرستيانوس
onze vaders de monniken en onze vaders de leken, en voor
de volkomen rust van de christenen,
. وعــن نيــاح ك ِ ّل المسيحييـن،الــرهبــان وآبائنـا العلمانييـن
وآبائنــا
ِ
Wa aba-ene el-rohban wa aba-ene el-3elmanie- jien, wa 3an nejaa7 kol
elmassie7ej- ien.

Diaken

يـقــول الـشماس

Hina `nte Pi,rictoc Pennou] ]`mton
`nnou'u,y tyrou @ qen piparadicoc `nte
`pounof @
hiena ente Piegristos Pennoetie tie emton en noe epsieshie tieroe gen
pie paraziesos ente ep oe-nof,
 تي إمطون إن نو إبسيشى تيرو خين بى باراذيسوس: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى
. اونوف
ُ إنتى إب
opdat Christus onze God de zielen van hen allen laat rusten in
het Paradijs van de Vreugde,
،النعيـم
فردوس
لكي المسي ُح إلهنــا يُنيـــح نفـــوسهـــم أجمعيـن في
ِ
ِ
Lekei el-Massie7o ielaahna jonei-je7 nefoe-sahom akhma3ien fie ferdoes
elna3iem,

Diaken

يـقــول الـشماس

`anon de hwn `ntefer pinai neman @ `ntef,a
nennobi nan `ebol.
anon ze hoon entef er pie nai neman, entef ka nen
novie nan evol.
. أنون ذى هون إنتيف إيربي ناى نيمان إنتيف كانين نوفى نان إيفول
en ook ons genade verleent en onze zonden
vergeeft.
. ويغفر لنا خطايانــا، ونحـُن أيضا يصنع معنـا رحمـة
wa na7noe aidan jasna3 ma3ne ra7matan wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
B

Kyrië eleison.
. كيريى ليسون

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.

De namen van de patriarchen

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de
patriarchen

أسماءاآلباء البطاركة

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا القديس مارمرقس اإلنجيلي ،البابا إنيانوس،
البابا ميليوس ،البابا ِكردونوس ،البابا إبريموس،
البابا يُسطس ،البابا اومانيوس ،يوليانوس ،البابا
ديمتريوس األول،

Markus, Anianus, Milius, Kerdonus, Primus,
Justus,
Eumenius,
Marcianus,
Kallauthianus,
Agrippinus,
Julianus,
Demetrius I,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا ياراكالس ،البابا ديونيسيوس ،البابا مكسيموس ،البابا ثاؤنا،
البابا بطرس األول (خاتم الشهداء) ،البابا أرشيالؤس ،البابا
آلكسندروس األول ،البابا أثناسيوس األول (الرسولي) ،البابا بطرس
الثاني ،البابا تيموثاؤس األول ،البابا ثاؤفيلُس ،البابا كيرلس األول
(عامود الدين) ،البابا ديسقورس،
Herakles, Dionysus, Maximus, Theona, Petrus I
(zegel der martelaren), Archiledes, Alexandrus I,
Athanasius I, Petrus II, Timotheus I, Theophilus,
Cyrillus I, Dioscorus I,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا تيموثاؤس الثاني ،البابا بطرس الثالث ،البابا أثناسيوس الثاني،
البابا يؤنس األول ،البابا يؤنس الثاني ،البابا ديسقورس الثاني ،البابا
ساويرس بطريرك أنطاكية) ،البابا ثيؤدوسيوس
تيموثاؤس الثالث (األنبا
ُ
األول ،البابا بطرس الرابع ،البابا داميانوس ،البابا أنسطاسيوس ،البابا
أندرونيقوس،
Timotheus II, Petrus III, Athanasius II, Johannes I,
Johannes II, Dioscorus II, Timotheus III, (En de geestdrager, Severus, de patriarch van Antiochië),
Theodosius I, Petrus IV, Damianus,
Anastasius,
Andronikus.

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا بنيامين األول ،البابا أغاثون ،البابا يؤنس الثالث ،البابا إسحق،
البابا سيميون األول ،البابا آلكسندروس الثاني ،البابا كوزما األول،
البابا ثيؤدوروس األول ،البابا خائيل األول ،البابا مينا األول ،البابا
يؤنس الرابع ،البابا مرقس الثاني ،البابا يعقوب ،البابا سيميون
الثاني،
Benjamin I, Aghathos , Johannes III, Isaak,
Simeon I, Alexandrus II, Kosmas I, Theodorus,
Chaël I, Mina I, Johannes IV, Marcus II, Jakobus,
Simeon II,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا يوساب األول ،البابا خائيل الثاني ،البابا كوزما الثاني ،البابا
سنوتيوس (شنودة) األول ،البابا ميخائيل األول ،البابا غبريال األول،
البابا كوزما الثالث ،البابا مكاريوس األول ،البابا ثيؤفانيوس ،البابا
مينا الثاني ،البابا أبرآم (بن زرعة) ،البابا فيلوثيؤس ،البابا
زخارياس ،البابا سنوتيوس (شنودة) الثاني،
Jozef I, Chaël II, Kosmas II, Senoethius
(Shenoete) I, Michaël I, Gabriël I, Kosmas III,
Macarius I, Theofanius, Mina II, Abraäm,
Philotheus, Zacharias, Senoethius (Shenoete) II,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا خريستوذولوس (عبد المسيح) ،البابا كيرلس الثاني ،البابا
ميخائيل الثاني ،البابا مكاريوس الثاني ،البابا غبلاير الثاني (بن
تريك) ،البابا ميخائيل الثالث ،البابا يؤنس الخامس ،البابا مرقس
الثالث ،البابا يؤنس السادس ،البابا كيرلس الثالث (بن لقلق) ،البابا
أثناسيوس الثالث ،البابا يؤنس السابع،
Christodoelus1, Cyrillus II, Michaël II,
Macarius II, Gabriël II, Michaël III, Johannes
V, Marcus III, Johannes VI, Cyrillus III,
Athanasius III, Johannes VII,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا غبريال الثالث ،البابا ثيؤدوسيوس الثاني ،البابا يؤنس الثامن،
البابا يؤنس التاسع ،البابا بنيامين الثاني ،البابا بطرس الخامس،
البابا يؤنس العاشر ،البابا غبريال الرابع ،البابا متاؤس األول ،البابا
غبريال الخامس ،البابا يؤنس الحادي عشر ،البابا متاؤس الثاني،

Gabriël III, Theodosius II, Johannes VIII,
Johannes IX, Benjamin II, Petrus V,
Johannes X, Gabriël IV, Mattheüs I, Gabriël V,
Johannes XI, Mattheüs II.

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا غبريال السادس ،البابا ميخائيل الرابع ،البابا يؤنس الثاني
عشر (النقادي) ،البابا يؤنس الثالث عشر ،البابا غبريال السابع،
البابا يؤنس الرابع عشر ،البابا غبريال الثامن ،البابا مرقس
الخامس ،البابا يؤنس الخامس عشر ،البابا متاؤس الثالث ،البابا
مرقس السادس ،البابا متاؤس الرابع،
Gabriël VI, Michaël IV, Johannes XII,
Johannes XIII, Gabriël VII, Johannes XIV,
Gabriël VIII, Marcus V, Johannes XV,
Mattheüs III, Marcus VI Mattheüs IV,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا يؤنس السادس عشر  ،البابا بطرس السادس  ،البابا يؤنس
السابع عشر  ،البابا مرقس السابع  ،البابا يؤنس الثامن عشر  ،البابا
مرقس الثامن  ،البابا بطرس السابع  ،البابا كيرلس الرابع  ،البابا
ديمتريوس الثاني  ،البابا كيرلس الخامس ،
Johannes XVI, Petrus VI, Johannes XVII,
Marcus VII, Johannes XVIII, Marcus VIII,
Petrus VII, Cyrillus IV, Demetrius II, Cyrillus
V,

أسماءاآلباء البطاركة

De namen van de patriarchen

البابا يؤنس التاسع عشر  ،البابا مكاريوس الثالث  ،البابا يوساب
الثاني  ،البابا كيرلس السادس  ،البابا شنودة الثالث .

Johannes XIX, Macarius III, Jozef II Cyrillus
VI, Shenoete III (Shenouda).

بركتهم المقدسة Barakat-homol mokadassah -
K

G

B

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Een hymne Evshes
لحن إفشيس

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Evxec ke `precbiec t3c pan`ajiac
`vperen do7ov :
Ev-shes ke epres-viejes ties pan akhias
ie per-en zoksoe,
:  تيس بان أجياس إبيرين ذوكسو: ﺇفشيس كي إبريسفيس
Door de voorbede en de voorspraak van
de al-heilige, verheerlijkte,
،  الممجــدة، بصلوات وشفاعات ذات كـل قــداسـة

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Axrantov `vperevloj3men3c decpin3c `3mwn
0e`otokov ke `a`ipar0enov Mari`a.
ak ran toe ie-per evlokhie-menies zespie-nies
iemoon the-otokoe ke a-ie parthenoe Mareeja.

 ثيؤطوكوس كي أ:  ذيس بينيس إيمون: أكرانتو إيبر فلوجيمينيس
.إي بارثينو ماريا
zuivere, gezegende, onze Vrouwe, de Moeder
Gods, de Altijd-Maagd Maria.
.الطـاهـرة المـباركة ســيدتنــا والــدة اإلله الـدائمـة البتـوليـة مـريـم

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke tov `ajiov `prof3tov ke `prodromov baptictov
ke martvroc Iwannov.
Ke toe akhie-oe eprofie-toe ke eprodro-moe
vapties-toe ke martieros Jo-annoe.
 كي إبرودرومو فاب تيس طو كي: كي طو أجيو إبروفيتو
. مارتيروس يوأنو
En de heilige profeet, voorloper, doper en
martelaar Johannes.
. والـقديس النبــي السـابـق المعـمدان الشـهيـد يـوحنـا

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke tov `ajiov Ctefanov tov arxidi`akonov ke
`prwto martvroc.
Ke toe akhie-oe Stefanoe toe arshie ziakonoe ke eprooto martieros.

 كي إبروطو: كي طو أجيو إستيفانو طو أرشي ذياكونو
.مارتيروس
En de heilige Stefanus, de aartsdiaken en
eerste martelaar.
.والقـديس إستفـانوس رئــيس الشمامســة وأول الشهداء

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke twn `ajiwn `apoctolwn endo7wn : `prof3twn
: ke kallinikwn martvrwn : ke pantwn twn
xorwn twn `ajiwn cov.
Ke ton akhioon apostoloon en zoksoon,
eprofie-toon,
:  إن ذوكسون إبروفيطون: كي طون أجيون أبوسطولون
En de heilige, verheerlijkte apostelen en de
profeten,
. والـقديسين الـرسـل الممجـدين واألنبيـاء

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke kallinikwn martvrwn : ke pantwn twn
xorwn twn `ajiwn cov.
ke kal-lie-niekon martieroon, ke pan doon
ton goroon toon akhioon soe.
 مارتيون كي بان طون طون خورون طون: كي كاللي ني كون
. أجيون سو
de overwinnende marte-laren en alle koren
van heiligen.
. والحسنـي الظـفـر الـشــهـداء وكــل مصاف الـقديسين

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Abba (...) kvriov tov arx3`epickopov t3c mejalo
polewc `Ale7an`driac :
Ava (...) kierie-oe toe arshie e-piesko-poe ties
meghalo pole-os Aleksanedrias.
 تيس ميغالو بوليؤس:  طو أرشي إيبسكوبو: ) كيريي...( أفا
: أليكساني درياس
Abba (...) de meester, aartsbisschop van de
grote stad Alexandrië
،) السيد رئيس أساقفة المدينة العظمي اإلسكندرية...( أنبا

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke twn or0do7wn `3mwn `epickopwn twn
evxarict3riwn :
ke toon orthozoksoon iemoon e-pieskopoon
toon ev garies-tierioon,
كي طون اورثوذوكسون إيمون إيبيسكوبون طون ﺇﭬخاريس
:تيريون
en
onze
gewaardeerde
orthodoxe
bisschoppen,
، المكـرميــن،وأســــاقــفــتــنـــا األرثــوذكـسـيـيـن

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke `vperjvmnecewc ke `anapavcewc ke twn `ajiwn
paterwn `3mwn.
ke ie-per ghiem ne se-oos ke a-na pav seoos ke toon akhie-oon pa-teeron iemoon.
:  كي طون أجيون:  كي أنا باف سيؤن: كي إي بير غيم ني سيوس
: باتيرون إيمون
en omwille van hen die zijn heengegaan, en
omwille van hun rust, en onze heilige vaders:
.ومـن أجــل الـراقــديـــن ونــياحـتهـم وآبائـنـا القــديسيـن

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ouai Markou tou `agiou `apoctolou@ eu`aggelictou@
`ar,i`epickopou ke marturoc.
(Oe-wai) Markoe toe akhie-oe apostoloe
evankhelies-toe arshie e-pieskopoe ke martieros.

 أرشي:  إيف أنجيليس طو: اوواي ماركو طو أجيو أبوسطولو
ّ
.إيبسكوبو كي مارتيروس
Als eerste, Markus de heilige apostel, evan-gelist,
aartsbisschop en martelaar.
 الـقـديـــس مـرقـس الـرســول اإلنـجيلي ورئيــس األساقفة، األول
.والشهيد

Een hymne Ev-shes

لحن إفشيس

Ke pantwn twn or;odidaxantwn @ ton logon @ tyc
`aly;iac @ or;odoxwn @ `epickopwn `precbuterwn @

Ke pandon ton orthos zie zaksandon ton loghon
ties aliethias, orthozokson episkopon presvieteron,
 تيس:  طون لوغون:  أورثوذي ذاكسان طون: كي بانطون طون
. إبيسكوبون إبريس في تيرون:  أورثوذكسون: أليثياس
en allen die het woord der waarheid recht hebben
onderwezen: de orthodoxe bisschoppen, de priesters,
 األســــاقـفـــــــــــــة، وجمي ُع الـذيـن علـ َّ ُمـوا بكلمـة الحـق باستقامة
، والقسـوس
، األرثـــوذكسيـيـــــن
ُ

لحن إفشيس

Een hymne Ev-shes

Di`akonwn `klyrikwn ky li`akwn ke toutwn ke pantwn@
or;odoxwn @ `amyn.
ziakonon eklieriekon ke laikon, ke toe ton ke pandon
orthozoksoon amien.
 طون كى باندون أورثوذكسون أمين: ذياكونون إكليري كون كى الي كون كى طو
.
de diakenen, de clerus, de leken, dezen en alle orthodoxen.
Amen.
. آميـن، وهــؤالء وجمي ُع األرثوذكسيـين، والعلمانيين،والشمامسة اإلكليروس
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Een hymne Pie nieshtie

لحن بي نيشتي

Een hymne Pie
nieshtie
لحن بي نيشتي

Een hymne Pie nieshtie

لحن بي نيشتي

Pinis] abba Antwni @ nem pi`;myi abba
Paule @ nem pisomt `e;ouab Makarioc @ abba
Iwannyc pikoloboc @
Pie nieshtie ava Antoni, nem pie ethmie ava Pavle, nem
pie shomt eth-oe-wab Makarios ava Jo-annies pie
kolovos,
 نيييم بييى شييومت إثييؤواب:  نيييم بييي إثمييى آفييا بييافلى: بييى نيشييتى آفييا أنطييونى
:  آفا يؤانس بى كولوفوس: ماكاريوس
De grote abba Antonius en de rechtvaardige abba Paulus, de drie
heilige Macarii, abba Johannes de Korte,
، أنبا يحنـس القصيــــر، والقـديسيـن الثـالثـة مقـارات، والبـار أنبــا بـوال،العظيـ ُم أنبا أنطوني

Een hymne Pie nieshtie
لحن بي نيشتي
Abba Piswi abba Paule @ nenio] `e;ouab `nrwmeoc Maxi-moc nem
Dometioc @ abba Mwcy @ abba Iwannyc <amy @ abba Daniyl @

ava Pishooi ava Pavle, nen jotie eth-oe-wab en romeos,
Maksimos nem Dometios, Ava Moosie, ava Jo-annies
ka-me, ava Dani-iel,

 نينيوتى إثؤواب إنروميئوس ماكسيموس نيم: آفا بيشوى آفا بافلي
.  آفا يؤنس كامى آفا دانيئيل:  آفا موسى: دوميتيوس
abba Pishoi, abba Paulus, onze heilige Romeinse vaders,
Maximus en Dometius, abba Mozes, abba Johannes Kamé,
abba Daniël,
 أنبـا، أبــوانـا القـديسـان الـروميـان مكسيمـوس ودوماديـوس،  أنبـا بـوال،وأنبـــا بيشـوي
، أنبـا يحنس كاما أنبا دانيال،مـوسى

Een hymne Pie nieshtie

لحن بي نيشتي

Abba Icydwroc @ abba Paqwm @ abba Senou] @
ke abba Pavnou] @ abba Parcwma @ abba Teji.
ava Iesiezoros ava Pagoem, ava Shenoe-tie, ke ava
Pafnoetie, ava Parsoma, ava Tezj-ie.
 آفا:  كى آفا بفنوتى:  آفا شينــــوتى: آفا ايسيذوروس آفا باخـوم
.  آفا تيجـــــي: برسومـــــا
abba Isidorus, abba Pachomius, abba Shenoete en
abba Pafnotius, abba Parsoma, abba Tejie,
،  أنبــا شنـودة وأنبــا بفنــوتي أنبـا برسـوما،  أنبـــا باخــوم،أنبـا إيسيــذوروس
.أنبــا رويـس

Een hymne Pie nieshtie

لحن بي نيشتي

Ke pantwn twn or;odidaxantwn @ ton logon @ tyc
`aly;iac @ or;odoxwn @ `epickopwn `precbuterwn @

Ke pandon ton orthos zie zaksandon ton loghon
ties aliethias, orthozokson episkopon presvieteron,
 تيس:  طون لوغون:  أورثوذي ذاكسان طون: كي بانطون طون
. إبيسكوبون إبريس في تيرون:  أورثوذكسون: أليثياس

en allen die het woord der waarheid recht hebben
onderwezen: de orthodoxe bisschoppen, de priesters,
 األســــاقـفـــــــــــــة، وجمي ُع الـذيـن علـ َّ ُمـوا بكلمـة الحـق باستقامة
، والقسـوس
، األرثـــوذكسيـيـــــن
ُ

لحن بي نيشتي

Een hymne Pie nieshtie

Di`akonwn `klyrikwn ky li`akwn ke toutwn ke
pantwn@ or;odoxwn @ `amyn.
ziakonon eklieriekon ke laikon, ke toe ton ke pandon
orthozoksoon amien.
 طون كى باندون: ذياكونون إكليري كون كى الي كون كى طو
. أورثوذكسون أمين
de diakenen, de clerus, de leken, dezen en alle orthodoxen. Amen.

. آميـن، وهــؤالء وجمي ُع األرثوذكسيـين، والعلمانيين،والشمامسة اإلكليروس
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De Grote Pie nieshtie لحن بي نيشتي الكبيرة

De Grote Pie
nieshtie
لحن بي نيشتي الكبير

De Grote Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة

Pini25 abba Antwni pitelioc qen ni`aja0on
nem
pi`0m3i
abba
Pavle
pi2orp `n`anaxwrit3c
Pie nieshtie ava Antoni pie telios gen nie aghason, nem
pie ethmie ava Pavle pie shorp in anagorieties,
 نييم بيي إثميي آفيا بيافلي: بي نشتي آفا أنطوني بي تيليوس خين ني آغياثون
: بي شورب إن آناخوريتيس
De grote abba Antonius, volmaakt in goedheid; en de
rechtvaardige abba Paulus, de eerste anachoreet;
، والبار أنبا بوال أول السواح،العظيم أنبا أنطونيوس الكامل في الصالحات

De Grote Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة

Abba Makari pi`pnevmatoforoc abba
Makari pi`epickopoc pimenrit `nte P=x=c :
ava Makarie pie epnevmato-foros, ava Makarie
pie episkopos pie menriet ente Piegristos,
 بي منريت:  آفا مكاري بي إبيسكوبوس: آفا مكاري بي إبنفما طوفوروس
: إنتي بي إخرستوس
abba Macarius de geestdrager; abba Macarius de
bisschop, de geliefde van Christus;
، أنبا مقار األسقف حبيب المسيح،أنبا مقار الالبس الروح

De Grote Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة

Abba Makari pi`precbvteroc : abba Iwann3c
pih3jovmenoc
:
abba
Pi2wi
pirwmi `ntelioc:
ava Makarie pie epresvieteros, ava Jo-annies pie
hieghoemenos, ava Pishooi pie roomie en telios,
 آفا بيشوي:  آفا يؤانس بي هيغومينوس: آفا مكاري بي إبريسفيتيروس
: بي رومي إنتي ليوس
abba Macarius de priester; abba Johannes de
hegoemen; abba Pishoi, de volmaakte man;
، أنبا بيشوي الرجل الكامل، أنبا يحنس القمص،أنبا مقار القس

De Grote Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة

Abba
`#cidwroc
pi`precbvteroc
:
nenio5 =e=0v `nrwmeoc Ma78imoc nem
Dometioc:
ava Iesiezoros pie epresvieteros, nen jotie eth-oewab en romeos Maksimos nem Dometios,
 نين يوتي إثؤواب إن روميئوس: آفا إيسيذوروس بي إبريسفيتيروس
: ماكسيموس نيم دوميتيوس
abba Isidorus de priester; onze heilige Romeinse
vaders, Maximus en Dometius;
، أبوانا القديسان الروميان مكيسموس ودوماديوس،أنبا ايسيذوروس القس

De Grote Pie nieshtie

لحن بي نيشتي الكبيرة

Abba Mwc3 pimatoi `ngwri : abba Dani3l
pih3jovmenoc
:
abba
@enov5
piarx3man`drit3c :
ava Moosie pie matoi en khoorie, ava Dani-iel pie
hieghoemenos, ava Shenoe-tie pie arshie manedrieties,

 آفا شينوتي: آفا دانييل بي هيغومينوس: آفا موسي بي ماطوي إن جورى
: بي أرشي مان إذرتيس
abba Mozes de sterke strijder; abba Daniël de
hegoemen; abba Shenoete de archimandriet;
، أنبا شنوده رئيس المتوحدين، أنبا دانيال القمص،أنبا موسى الجندي القوي

لحن بي نيشتي الكبيرة

De Grote Pie nieshtie

Nem abba Camov3l pi`omolojit3c :
nem `pxoroc t3r4 `nte ni=e=0v : `ere
pov`cmov =e=0v 2wpi neman `am3n.
nem ava Samoe-iel pie omolo-khieties, nem ep goros tierf ente nie
eth-oewab e-re poe esmoe eth-oewab shoopie neman amien.

 إيربو إسمو:  نيم إبخوروس تيرف إنتي ني إثؤواب: نيم آفا صموئيل بي أومولوجيتيس
. إثؤواب شوبي نيمان آمين
abba Samuël de belijder, en alle koren van heiligen, laat hun heilige
zegen met ons zijn, amen.
.  بركاتهم المقدسة تكون معنا آمين، وكل مصاف القديسين،أنبا صموئيل المعترف
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Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

Gebed voor de
heilige Communie
صالة قبل التناول

Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

 فقُل، يا رب إني غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي ألني إنسان خاطئ
 إني مقفر وخال، خطاياك
لك
ِ
ِ  قل لنفسي مغفورة، كلمة أوال لتبرأ نفسي
،  وليس لي سوى تحننك ورأفتك ومحبتك للبشر، من كل صالح
Heer, ik ben niet waardig dat U onder het dak van
mijn woning komt, want ik ben een zondaar, maar
spreek eerst één woord en mijn ziel zal gezond
worden. Zeg tot mijn ziel: "Uw zonden zijn
vergeven." Ik ben dor en leeg van enige goedheid,
ik heb niets dan alleen Uw barmhartigheid, Uw
ontferming en Uw menslievendheid.

Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

 وأرتضيت أن تولد، وأنت قد تنازلت من سماء مجدك غير المدرك إلى ذلنا
 فال ترفض يا مخلصي القدوس أن تقبل إلى نفسي الذليلة، في مذود البقر
،ي
ّ الحقيرة التي تنتظر حضورك البه
Gij
daalde
neder
vanuit
Uw
hemelse,
onuitsprekelijke glorie naar onze armzaligheid,
en stemde toe geboren te worden in een kribbe.
Weiger dan niet, Mijn heilige Verlosser, om mijn
nederige en arme ziel te aanvaarden, die Uw
glorievolle tegenwoordigheid verwacht.

Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

 فاسمح يا إلهي، إنك لم تستنكف من دخول بيت األبرص لتشفيه
 لم تمنع الخاطئة من تقبيل قدميك فال، بالدخول إلى نفسي لتطهرها
، تحرمني من الدنو منك لتناول جسدك الطاهر ودمك األقدس
U heeft Uzelf niet te hoog geacht om het huis van de
melaatse binnen te treden om hem te genezen. Kom,
als het U belieft, mijn God, tot mijn ziel om deze te
reinigen. U hebt de zondares niet verhinderd om Uw
voeten te kussen, houd mij dan niet tegen om nader tot
U te komen om Uw Heilige Lichaam en Uw kostbare
Bloed te ontvangen.

Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

 وإلماتة،  وإلبادة كل ماهو دنس، بل فليصر تناولي لإلشتراك معك
 ولشفاء نفسي وجسدى،  وللعمل بوصاياك المحيية، أهوائي الدنيئة
،من كل خطية
Moge mijn deelname aan de communie een
gemeenschap met U zijn, tot wegneming van al
wat onrein is en tot uitdelging van mijn slechte
verlangens. Moge het mij leiden tot het handelen
volgens Uw levensgevende geboden. Moge het
een genezing zijn van alle zonden van mijn ziel
en mijn lichaam.

صالة قبل التناول

Gebed voor de heilige Communie

 والثبات،  ولالتحاد بك،  ولحلول روحك، ولقبول مواهبك ولسكنى نعمتك
. آمين،  ألحيا لمجد إسمك القدوس، فيك
Moge het mij voorbereiden tot de aanvaarding van Uw
gaven, tot inwoning van Uw genade, het nederdalen
van Uw Geest, tot eenwording met U, tot bestendig te
zijn in U, dat ik moge leven tot verheerlijking van Uw
Heilige Naam. Amen.
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Link naar De namen van de patriarchen - لينك أسماء اآلباء البطاركة

Het Uitdelen Van De Communie

التوزيع

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح عيد الميالد
Lofzang van het Kerstfeest
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Gebed voor na heilige Communie

صالة بعد التناول

Gebed na de heilige
Communie
صالة بعد التناول

Gebed voor na heilige Communie

صالة بعد التناول

 وتبتهج روحي،  فلتعظم نفسي الرب،  ولساني تهليال، قد إمتأل قلبي فرحا
،  قد أقبلت إليك يارب لتلبسني حلة نقية للدخول إلى عرسك، باهلل مخلصي
، فليكن اتحادي بك اليوم دائما
Mijn hart is vervuld van vreugde en mijn tong
jubelt. Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn
geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser. Ik
ben tot U gekomen, Heer, kleed mij dan met een
zuiver gewaad om Uw bruiloft binnen te treden.
Moge mijn vereniging met U vandaag
eeuwigdurend zijn,

Gebed voor na heilige Communie

صالة بعد التناول

،  ويتقوى رجائي،  ويشتد إيماني، ألني به أزداد فى الفضيلة ثباتا ونموا
،  وحلة للميالد الجديد،  ولباسا للنعمة، فليصر تناولي عالمة للخالص
want daardoor neem ik, bestendig toe in
deugdzaamheid, wordt mijn geloof krachtiger en
mijn hoop versterkt. Laat mijn deelname aan de
communie worden tot een teken van verlossing,
een kleed van genade, een gewaad van de
nieuwe geboorte,

Gebed voor na heilige Communie

صالة بعد التناول

 وفرحا وسرورا،  ونقاوة للحب، وطهارة وقداسة للنفس والجسد والروح
 إنى أسلم ذاتي بين،  ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب، أبديا
 إستدع إليك عقلي،  وسيرنى تحت إرادتك،  فاجعلني واحدا معك، حنوك
، وحواسي وإرادتي
reinheid en heiligheid van ziel, lichaam en geest,
zuiverheid van liefde, een eeuwigdurende vreugde en
blijdschap, en tot een goede voorbereiding voor Uw
vreeswekkende troon. Ik geef mijzelf over aan Uw
medeleven, laat mij dan één zijn met U, leid mij naar
Uw wil. Ik vertrouw mijn verstand, mijn gevoelens en
mijn wil aan U toe,

Gebed voor na heilige Communie

صالة بعد التناول

 وقل للزوابع أن،  شتت جميع خياالت العدو، أحيي قلبي وأيقظ ضميري
 وأضرم لهيب محبتك فى،  أرو عطشي،  سر معي وهدئ روعي، تسكت
، قلبي
opdat U ze zegent en ze gehoorzaam maakt aan
Uw wil. Schenk nieuw leven aan mijn hart en wek
mijn geweten, drijf alle schaduwen van de
tegenstander uiteen, en doe de stormen bedaren.
Wandel met mij en kalmeer mijn vrees, les mijn
dorst, ontsteek de vlam van Uw liefde in mijn
hart,

Gebed voor na heilige Communie

صالة بعد التناول

 ورافقني،  إمكث معي ألن النهار قد مال، تالف بحنو ورفق كل ماينقصني
ْ إلى
 أنت وحدك يارب إلى،  فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أن ِينسم النهار
. آمين، األبد
vul met Uw mededogen en Uw zachtmoedigheid
alles aan wat mij ontbreekt. Blijf mij nabij want de
dag loopt ten einde. Vergezel mij tot de dag
aanbreekt. Want U alleen bent mijn levensdoel en
mijn vreugde, U alleen o Heer, tot in eeuwigheid.
Amen.
¿¿¿

Het Uitdelen Van De Communie

التوزيع

) 150 ( المزمور
Psalm 150
مديح عيد الميالد
Lofzang van het Kerstfeest
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Tenovw2t `mFiwt nem P
` 23ri : nem
Pi=p=na =e=0v : xere 5ek`kl3ci`a : p
` 3i `nte
niajjeloc.
* Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem pie
Pnevma eth-oe-wab, shere tie eklieseeja, ep ie ente nie
ankheelos.
:  شيرى تي إككليسيا:  نيم بي إبنفما إث ُؤوب: اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
ٌ * تين
. إبئي إنتي ني أنجيلوس
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen.
.  بيت المالئكة:  السالم للكنيسة:  والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere 5par0enoc : `etacmec Pen=c=w=r : xere Jabri3l
: `eta4hi2ennov4i nac.
* Shere tie parthenos, etas mes Pensootier, shere
Ghabreej-iel, etaf hie shennoefie nas.
:  شيري غابرييل:  إيطاس ميس بين سوتير: * شيري تي بارثينوس
.إيطاف هى شين نوفي ناس
* Gegroet zij de Maagd, die onze Verlosser heeft
gebaard, wees gegroet Gabriël, die aan haar
verkondigd heeft.
. الذي بشرها:  السالم لغبلاير:  التي ولدت مخلصنا: * السالم للعذراء
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* Xere Mixa3l : piarx3ajjeloc : xere pigovt `4tov
: `m`precbvteroc.
* Shere Miega-iel, pie arshie ankhelos, shere pie
khoet eftoe, em epres-vieteros.
 إم: شيري بي جوت إفتو:  بي أرشي أنجيلوس: * شيري ميخائيل
.إبريسفيتيروس
* Wees gegroet Michaël, de aartsengel, wees
gegroet vierentwintig, priesters.
. والعشرين قسيسا:  السالم لألربعة:  رئيس المالئكة: * السالم لميخائيل
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* Xere Nixerovbim : xere Nicerafim : xere nitajma
t3rov : `n`epovranion.
* Shere nie Sheroebiem, shere nie Serafiem,
shere nie taghma tieroe, en e-poeranion.
 إن:  شيري ني طغما تيرو:  شيري ني سيرافيم: * شيري ني شيروبيم
. إيبورانيون
* Wees gegroet Cherubim, wees gegroet Serafim,
wees gegroet, alle hemelse machten.
. السمائية:  السالم لجميع الطغمات:  السالم للسيرافيم: * السالم للشاروبيم

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere Iwann3c : pini25 `m`prodromoc : xere
pim3t `cnav : `n`apoctoloc .
* Shere Jo-annies, pie nieshtie em eprodromos,
shere pie miet esnav, en apostolos.
 إن:  شيري بي ميت إسناف:  بي نيشتي إم إبروذروموس: * شيري يؤنس
. أبوسطولوس
* Wees gegroet Johannes, de grote voorloper,
wees gegroet twaalf, apos-telen.
.  رسوال:  السالم لإلثنى عشر:  السابق العظيم: * السالم ليوحنا
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* Xere peniwt Markoc : pievajjelict3c :
pire4gwr `ebol: `nte ni`idwlon>>.
* Shere penjoot Markos, pie evankheliesties, pie
ref khoor evol, ente nie ie-zolon.
:  بي ريف جور إيفول:  بي إف أنجيليستيس: * شيري بين يوت ماركوس
. إنتي ني إيذولون
* Wees gegroet onze vader Marcus, de
Evangelist, de vernietiger, van de afgoden.
. األوثان:  ُمبدّد:  مرقص اإلنجيلي: * السالم ألبينا
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* Xere `Ctefanoc : pi2orp `mU : xere Jewrjioc :
piciov `nte han`atoov`i.
* Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
Khe-or-kheejos, pie seejo ente han atooe-wie.
 بي:  شيري جيؤرجيوس:  بي شورب إممارتيروس: * شيري إستيفانوس
.سيو انتي هان أطو اووي
ُ
* Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet Georgius, de morgenster.
. كوكب الصبح:  السالم لجرجس:  أول الشهداء: * السالم إلسطفانوس
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* Xere `pxoroc t3r4 : `nte niU : xere abba Antwni :
nem pi2omt Makarioc.
* Shere ep goros tierf, ente nie martieros, shere
ava Antonie, nem pie shomt Makarios.
 نيم:  شيري أفا أنطوني:  إنتي ني مارتيروس: * شيري إبخوروس تيرف
. بي شومت مكاريوس
* Wees gegroet alle koren, van martelaren, wees
gegroet abba Antonius, en de drie Macarii.
 والثالثة:  السالم ألنبا انطونيوس:  الشهداء: * السالم لجميع صفوف
.مقارات
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* Xere `pxoroc t3r4 : `nte ni`ctavroforoc : xere n3=e=0v
t3rov : `etavrana4 `mPu.
* Shere ep goros tierf, ente nie estavro-foros, shere
nie eth-oe-wab tieroe, etav ranaf em Eptshois.
 شيري ني إثؤواب:  إنتي ني إسطافروفوروس: * شيري إبخوروس تيرف
. إيطاف راناف إم إبتشويس: تيرو
* Wees gegroet alle koren, van kruisdragers, wees
gegroet alle heiligen, die de Heer hebben behaagd.
 الذين:  السالم لجميع القديسين:  لباس الصليب: * السالم لجميع صفوف
.أرضوا الرب
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* Hiten novevx3 : P=x=c Penovro : `ariovnai neman :
qen tekmetovro.
* Hieten noe ev-shie, Piegristos Penoero, arie oenai neman, gen tek met oero.
 خين تيك: اوناي نيمان
ُ  أري: اورو
ُ  بخرستوس بين: * هيتين نو إفشي
. اورو
ُ ميت
* Door hun voorbeden, O Christus onze Koning,
wees ons genadig, in Uw Koninkrijk.
. في ملكوتك:  إصنع معنا رحمة:  بصلواتهم: * أيها المسيح ملكنا
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* Piovwini `nta`fm3i : f3`eterovwini :
`erwmi niben : e0n3ov `epikocmoc.
* Pie oe-oinie inta ifmie, fie et er-oe-oinie, eromie
niven, esneejo epie kosmos.
 إثنيو:  إيرومي نيفين: اواويني
ُ  في إت إير: اواوينى إنطا إفمى
ُ * بي
. إيبي كوزموس
* U, het ware Licht: die iedere mens: verlicht: die
in de wereld komt.
.  آت الى العالم:  لكل إنسان:  الذى يضىء: * أيها النور الحقيقي
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* Aki `epikocmoc : hiten tekmetmairwmi : a
` 5`kt3cic
t3rc : 0el3l qa pekgin`i .
* Ak-ie e-pie kosmos, hiten tek met mairomie, atie ik tie-sistiers, seliel ga pek zj-inie.
 أتي إكتيسيس:  هيتين تيك ميت ماي رومي: * أك إي إيبي كوزموس
. ثيليل خابيك جين إى: تيرس
* In Uw menslievendheid: bent U in de wereld
gekomen: en de hele schepping heeft zich: over
Uw komst verblijd.
.  تهللت بمجيئك:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: * أتيت الى العالم
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* Akcw5 `nAdam : `ebolqen 5`apat3 : aker
Eva `nremhe : qen ninakhi `nte `fmov.
* Ak sootie en Adam, evol gen tie a-patie, ak er
Eva en remhe, gen nie nak-hie ente efmoe.
 خين ني:  أك إير إيفا إنريمهي:  إيفول خين تي أباتى: * أكسوتى إن أدام
. ناكهي إنتي إفمو
* hebt Adam verlost: van de verleiding : en Eva
bevrijd : van de pijnen van de dood.
.  من طلقات الموت:  وعَتقت حواء:  من الغواية: * خلصت آدم
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* Ak5 nan `mPi=p=n=a : `nte 5met23ri : enhwc
en`cmov `erok : nem nekajjeloc.
* Ak tie nan em pie pnevma, ente tie met shierie,
en hoos en esmoe erok, nem nek ankhelos.
 إن هوس إن إسمو:  إنتى تي ميت شيري: * أكتي نان إم بي إبنفما
.  نيم نيك أنجيلوس:إيروك
* U hebt ons de geest: van het kindschap
gegeven: daarom prijzen en zegenen wij U: met
Uw engelen.
.  مع مالئكتك:  نسبحك ونباركك:  روح البنوة: * أعطيتنا
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* Qen `pgin`0re4`i nan `eqovn : `nge `fnav n
` 2wrp : w
`
P=x=c Pennov5: piovwini `nta`fm3i.
*Gen ep zj-ien eth-ref-ie nan egoen, enzje efnav
en-shoorp, oo Piegristos Pennoetie, pie oe-ooinie
enta ef-mie.
 او بي:  إنجي إفناف إنشورب: * خين إبجين إثريف إى نان إيخون
. اواويني إنطا إفمى
ُ  بي: نوتي
ُ إخرستوس بين
* Wanneer de morgenstond : aanbreekt : o
Christus onze God: het ware Licht.
.  النور الحقيقى:  أيها المسيح إلهنا:  وقت باكر إلينا: * عندما يدخل
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* Marov2ai `nq3ten : `nge nilojicmoc `nte piovwini :
ovoh `mpen`0re4hobcten : `nge `pxaki `nnipa0oc.
* Maroe-shai en gie-ten, enzje nie lokhiesmos
ente pie oe-ooinie, owoh em pen eth-ref hobs ten,
enzje epkakie en nie pathos.
 اووه إم: اواويني
*
ُ  إنجي ني لوجيسموس إنتى بي: مارو شاي إنخيتين
ُ
.  إنجى إبكاكي إن ني باثوس: بين إثريف هوبس تين
* Laat dan de verlichte gedachten: in ons schijnen: en
laat de duisternis van het lijden: ons niet overdekken.

.  ظلمة اآلالم:  وال تُغطينا:  حواس النور: * فلتشرق فينا
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* Hina `ntenhwc `erok : `nno`3toc nem David : enw2
ovb3k : ovoh engw `mmoc.
* Hiena enten hoos erok, en no ie-tos nem
Davied, en oosh oe-viek, owoh en khoo emmos.
 اووه:  إنؤش اوفيك:  إن نو إيطوس نيم دافيد: * هينا إنتين هوس إيروك
. إنجو إمموس
* Dan kunnen wij U : bewust met David prijzen :
en tot U reopen : zeggende:
.  نحوك قائلين:  صارخين:  عقليا مع داود: * لكى نسبحك
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* Ge aver2orp `mfoh : `nge nabal `m`fnav n
` 2wrp
: `eermeletan : qen nekcagi t3rov.
* Zje av er shorp em foh, enzje naval em ef nav
en shoorp, e-er mele-tan, gen nek sazj-ie tieroe.
:  إيرمي ليطان:  إنجى نافال إم إفناف إنشورب: * جى أف إيرشورب إمفوه
.خين نيك صاجى تيرو
* “Mijn ogen zijn al wakker: voor de
morgenstond: opdat ik nadenk over: al Uw
uitspraken.”
.  جميع أقوالك:  ألتلو: س َحر
َ  عيناى وقت ال: * سبق أن بلغت
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* Cwtem `eten`cm3 : kata pekni25 `nnai : nahmen Pu
Pennov5 : kata nekmet2enh3t.
* Sootem e-ten esmie, kata pek nieshtie en nai,
nahmen Eptshois Pennoetie, kata nek met shen hiet.

 ناهمين إبتشويس بين:  كاطا بيك نيشتى إن ناي: * سوتيم إي تين إسمي
. كاطا نيك ميت شنهيت: نوتي
* Hoor onze stemmen: naar Uw grote genade: en
red ons o Heer, onze God: naar Uw
barmhartigheid.
.  حسب رأفاتك:  ونجينا أيها الرب إلهنا:  كعظيم رحمتك: * إسمع صوتنا
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* F5
pi4airwov2
:
`nre4erpe0nane4
:
pire4eroikonomin : `nne4cwtp `nkalwc.
* Efnoetie pie fai roo-oesh, en ref er peth-na-nef,
pie ref er ie kono-mien, en nef sootp en kaloos.
 بي ريف إير إي:  إنريف إيربيث نانيف: رواوش
* إفنوتي بي فاي
ُ
.  إن نيف صوتب انكالوس: كونومين
* O Zorgzame God: de Weldoener: de Goede
Bestierder: van Zijn uitverkorenen.
.  مختاريه حسنا:  مدبر:  صانع الخيرات: * يا هللا المهتم
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* Pire4erhemi
etgor
:
`nn3`etavfwt
haro4
: `fresi22wov `nte ovon niben: nohem `ntovovgai.
* Pie ref er hemie et khor, en nie etav foot harof, ef ref
etshiesh shoo-oe ente oe-on nieven, nohem en toe
oekhai.

 إفريف:  إن ني إيطاف فوت هاروف: * بي ريف إيرهيمي إتجور
.اوجاي
 نوهيم: اواون نيفين
ُ إنطو
ُ
ُ إتشيشواو انتي
ُ

* De Sterke Bestierder voor hen: die hun toevlucht
zoeken bij U: die de verlossing en redding: voor een
ieder wenst.

.  ونجاة كل أحد:  المتشوق لخالص:  للملتجئين إليه: * ال ُمدبر القوي
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* Qen tekmet`xr3ctoc : akcob5 nan `mpiegwrh :
ari`hmot nan `mpai`ehoov : enoi `na0nobi.
* Gen tek met egriestos, ak sobtie nan em pie ekhoorh, arie ehmot nan em pai ehoo-oe, en-oi en
ath-novie.
 أرى إهموت:  أك صوفتي نان إم بي إيجوره: * خين تيك ميت إخريستوس
.  إنؤي إن أث نوفي: إيهواو
نان إم باى
ُ
* In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht bereid:
laat ons deze dag: zonder zonden doorkomen.

.  ونحن بغير خطية:  أنعم لنا بهذا اليوم:  هيأت لنا الليل: * بصالحك
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* E0rener`pem`p2a:
e` 4ai
`nnengig
`e`p2:
harok `mpek`m0o : xwric gwnt nem mokmek e4hwov.
* Ethren er ep em-epsha, e-fai en nen zj-iekh eepshooi, harok em pek emtho, goories khoont
nem mok mek ef hoo-oe.
:  هاروك إمبيك إمثو:  إفاى إن نين جيج إإبشوي: * إثرين إير إب إم إبشا
.إفهواو
خوريس جونت نيم موك ميك
ُ
* Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op
te heffen: zonder boosheid : of kwade gedachten.
.  وال فكر ردىء:  أمامك بغير غضب:  أيدينا إليك: * لنستحق أن نرفع
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* Qen tai han`atoovi : covtwn nenmwit `eqovn : nem
nenmwit `ebol : qen `povno4 `nte tek`ckep3.
* Gen tai han ato-oewie, soe-toon nen mooit
egoen, nem nen mooit evol, gen ep oe-nof ente
tek es ke-pie.
 صوطون نين مويت إيخون نيم نين مويت: أطواووي
* خين طاي هان
ُ
. خين إب ُؤنوف إنتي تيك إسكيبي: إيفول
* Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.
ُ  سهل: س َحر
.  بسترك المفرح:  الداخلية والخارجيه: طرقنا
َ * فى هذا ال
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* E0rengw
`ntekme0m3i
:
`n`ehoov
niben: `ntenhwc `etekgom : nem david pi`prof3t3c.
* Ethren khoo entek methmie, en ehoo-oe nieven,
en-ten hoos e-tek khom, nem Davied pie profities.
 نيم:  إنتين هوس إتيك جوم: إيهواو نيفين
 إن: * إثرين جو إنتيك ميثمى
ُ
. دافيد بي إبروفيتيس
* Zodat wij elke dag: Uw rechtvaardigheid
verkondigen: en Uw kracht prijzen: met David de
profeet:
.  مع داود النبي:  ونمجد قوتك:  كل يوم: * لننطق بعدلك
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* Ge qen tekhir3n3 : P=x=c Pen=c=w=r : anenkot
antwovn : ge anerhelpic `erok.
* Zje gen tek hirienie, Piegristos Pensootier, anen
kot an too-oen, zje an er helpies erok.
: واون
ُ  أنين كوت أنط:  بخرستوس بين سوتير: * جي خين تيك هيريني
. جى أن إيرهيلبيس إيروك
* “In Uw vrede: o Christus onze Verlosser:
sliepen en ontwaakten wij: want wij hoopten op
U.”
. ألننا توكلنا عليك:  رقدنا وقمنا:  أيها المسيح مخلصنا: * قائلين بسالمك
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* H3ppe ovpe0nane4 : ie ovpetholg `eb3l
: `e`p5ma5 `nhan`cn3ov : ev2op hi ovma.
* Hiep-pe oe peth-nanef, je oe pet-holkh e-viel,
eeptie-matie en han esniejoe, ev-shop hie oe-ma.
 إإبتي ماتي إنهان:  يي او بيت هولج إيفيل: * هيببي او بيث نانيف
.  إفشوب هيوما:إسنيو
ُ
* Zie, hoe goed en liefelijk: het voor broeders is:
om bijeen te komen: in eenheid.
.  ساكنين معا:  إالَّ إتفاق إخو ِة:  وما هو الحلو: * ها ما هو الحسن
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* Evercvmfwnin : qen ovajap3 `mm3i : `nevajjelik3 :
kata ni`apoctoloc.
* Ev-er siemfoonien, gen oe-aghapie emmie, en
ev ankhe-liekie, kata nie apostolos.
 كاطا ني:  إن إف أنجيليكى:  خين او آغابي إممي: * إف إير سيمفونين
. أبوسطولوس
* Verenigd: in de ware: evangelische liefde: gelijk
de apostelen.
.  كمثل الرسل:  إنجيلية:  بمحب ِة حقيقي ِة: * متفقين
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* M`fr35 `mpicogen : e` 5`afe `mP=x=c : e4n3ov `egen
5mort : 2a `e`qr3i `enisalavg.
* Em efrietie em pie sozjen, e-tie a-fe em Piegristos, ef
nie-joe ezjen tie mort, sha e-egrie e-nie et shalav-kh.

 إفنيو إيجين تي:  إي تي أفي إم بخرستوس: * إم إفريتي إمبي صوجين
. شا إإخري إيني تشاالفج: مورت
* Het is als balsem: op het hoofd van Christus:
vloeiend van Zijn baard: tot zijn voeten.
 إلى أسفل:  النازل على اللحية:  على رأس المسيح: * مثل الطيب
. الرجلين
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* E40whc `mm3ni niben : niqelloi nem nialwov`i : nem
niqel2iri : nem nidi`akonict3c.
* Ef thoohs em mienie nieven, nie gelloi nem nie
aloo-oewie, nem nie gel shierie, nem nie
ziakoniesties.
 نيم ني: اووى
ُ  ني خيللوى نيم ني ألو: * إفثوهس إم ميني نيفين
.  نيم ني ذيا كونيس تيس: خيلشيري
* En iedere dag zalft: de ouderen en kinderen: de
jonge mannen: en diakenen.
.  والفتيان والخدام:  والصبيان:  الشيوخ: يوم
ِ * يمسح كل
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* Nai `eta4hotpov evcop : `nge Pi=p=na =e=0v
: `m`fr35 `novkv0ara : ev`cmov `eF5 `nc3ov niben.
* Nai etaf hotpoe evsop, enzje pie Pnevma ethoewab, em efrietie en oe-kiethara, ev esmoe eEfnoetie en sie-joe nieven.
 إمفريتي إن ُؤ:  إنجي بي إبنفما اثؤواب: * ناى إيطاف هوتبو إفسوب
.إنسيو نيفين
 إف إسمو إفنوتي: كيثارا
ُ
* Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft: als
een snaarinstrument: altijd God lovend.
.  مسبحين هللا كل حين:  معا مثل قيثار ِة:  الروح القدس: * هؤالء الذين ألّفهم
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* Qen hanyalmoc nem hanhwc : nem hanhwd3 `m=p=n=atikon
: `mpi`ehoov nem pi`egwrh : qen ovh3t `natxarw4.

* Gen han epsalmos nem han hoos, nem han
hozie em epnevmatiekon, em pie ehoo-oe nem
pie e-khoorh, gen oe-hiet en at ka-roof.
:  نيم هان هوذي إم إبنفما تيكون: * خين هان إبصالموس نيم هان هوس
.اوهيت إن أت كاروف
إمبي
ُ  خين: إيهواو نيم بي إيجوره
ُ
* Met psalmen en lofzangen: en geestelijke liederen:
dag en nacht: met een aanhoudend hart.

.  بقلب ال يفتر:  النهار والليل:  وترانيم روحية: * بمزامير وتسابيح

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* N0o `0mav `mpiovwini : ettai3ovt `mmacnov5
: `are4ai qa pilojoc : pi`axwritoc .
* ntho ethmav em pie oeooinie, et tajoet emmasnoetie,
a-re fai ga pieloghos, pie a-gooritos.

 أري فاي خابي:  إت طايوت إم ما سنوتي: اواويني
ُ * نثو إثماف امبي
. بي أخوريطوس: لوغوس
* U bent de Moeder van het Licht: de vereerde Moeder
Gods: u hebt gedragen: het Onbevattelijke Woord.

. ت الكلمه غير المحوى
ِ  حمل:  والده االله:  المكرمه: ت يا أم النور
ِ * أن

Morgen doxologie
* Menenca

ذوكصولوجية باكر

` remac4 : `are`ohi `ereoi `mpar0enoc : qen
0
hanhwc nem han`cmov : tensici `mmo.
* Menensa ethre masf, ar-e ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten etshiesie emmo.
 خين هان:  أري اوهي إيروي إم بارثينوس: * مينينصا إثري ماسف
. تين تشيسي إممو: هوس نيم هان إسمو
* Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een maagd:
met lofzang en met zegening: verhogen wij u.
.  بتسابيح وبركات:  نعظمك:  بقيت عذراء: * ومن بعد أن ولدتِه

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Ge n
` 0o4 qen pe4ovw2 : nem `p5ma5 `mPe4iwt : nem
Pi=p=n=a e=0v : a4`i a4cw5 `mmon.
* Zje enthof gen pef oeoosh, nem ep tie-matie em
pef-joot, nem pie Pnevma eth-oewab, af ie af
sootie emmon.
 نيم بي:  نيم إبتي ماتي إمبيف يوت: اواوش
ُ * چي إنثوف خين بيف
. أفئي أفصوتي إممون: إبنفما إثؤواب
* Want door Zijn eigen wil: en het behagen van Zijn
Vader: en de Heilige Geest: kwam Hij en verloste ons.

. أتى وخلصنا:  والروح القدس:  ومسره أبيه: * ألنه بإرادت ِه

Morgen doxologie
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* Anon hwn tentwbh : e0ren2a2ni evnai : hiten
ne`precbi`a : `ntot4 `mpimairwmi.
* Anon hoon ten toobh: ethren shash-nie evnai:
hieten ne presvia: en totf em pie mai roomie.
 إن:  هيتين ني إبريسفيا:  إثرين شاشني إفناي: * أنون هون تين طوبه
. طوتف إمبي ماي رومي
* En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens
liefheeft.
.  عند محب البشر:  برحمه بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا

Morgen doxologie
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* Api`c0oinov4i etcwtp : `nte tepar0eni`a :
a42ena4 `e`p2wi : 2a pi`0ronoc `mFiwt.
* A-pie estoi noefie et sootp, ente te parthenia, af
shenaf e-epshooi, sha pie ethronos em Efjoot.
:  أفشي ناف إإبشوي:  إنتي تي بارثينيا: * أبي إسطوي نوفي إت صوتب
.شا بي إثرونوس إم إفيوت
* De uitgelezen wierook: van uw maagdelijkheid:
is gestegen naar de troon: van de Vader.
. كرسى اآلب:  صعد إلى:  الذى لبتوليتك: * البخور المختار

Morgen doxologie
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* Ehote pi`c0oinov4i : `nte Nixerovbim : nem Niceravim
: Maria` 5par0enoc.
* Eho-te pie estoi noefie, ente nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, Maria tie parthenos.
 ماريا:  نيم ني سيرافيم:  إنتى ني شيروبيم: * إيهوتى بي إسطوي نوفي
.تي بارثينوس
* Voortreffelijker dan de wierook: van de
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.
.  يا مريم العذراء:  والسيرافيم:  الشاروبيم: * أفضل من بخور

Morgen doxologie
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* Xere 5fe `mberi : 03`eta Fiwt 0amioc
a4xac `novma `nemton : `mPe423ri `mmenrit.

:

* Shere tie fe em verie, thie e-ta Efjoot thamios, af kas
en oe-ma en emton, em pef shierie em menriet.

 أف كاس إنوما إن:  ثي إيطا إفيوت ثاميوس: * شيري تي في إمفيري
.  إمبيف شيري إم مينريت: إمطون
* Gegroet zij de nieuwe hemel: die de Vader schiep: en
maakte tot rustplaats: voor Zijn Geliefde Zoon.

:  وجعلها موضع راحه:  التى صنعها اآلب: * السالم للسماء الجديدة
. إلبنه الحبيب

Morgen doxologie
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* Xere pi`0ronoc : `mbacilikon : `mf3`etov4ai `mmo4 :
higen Nixerovbim.
* Shere pie ethronos, em vasilie-kon, em fie e toe
fai emmof, hiezjen nie Sheroebiem.
 هيجين:  إمفي إيتو فاي إمموف:  إم فاسيليكون: * شيري بي إثرونوس
. ني شيروبيم
* Gegroet zij de Koninklijke Troon: van Hem: die
wordt gedragen: door de Cherubim.
.  على الشاروبيم:  الذى للمحمول:  الملوكى: * السالم للكرسى
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* Xere 5`proctat3c : `nte nenyvx3 : n
` 0o jar `al30wc
: pe `p2ov2ov `mpenjenoc.
* Shere tie epros-taties: ente nen epsie-shie,
entho ghar aliethoos: pe ep shoe-shoe em pen
khe-nos.
 بي:  إنثو غار آليثوس:  إنتي نين إبسيشي: * شيري تي إبروسطاتيس
.إبشوشو إمبين جينوس
* Gegroet zij de Voorspreekster: van onze zielen:
u bent waarlijk: de trots van ons geslacht.
.  فخر جنسنا: ت بالحقيقه
ِ  أن:  نفوسنا: * السالم لشفيعه
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* Ari`precbevin `egwn : w
` 03e0meh `n`hmot : nahren
Pen=c=w=r : Penu I=3c P=x=c.
* Arie pres ve-vien e-khoon: oo thie ethmeh en
ehmot: nahren Pensootier: Pentshois Iesoes
Piegristos.
:  ناهرين بين سوتير:  اوثي إثميه إن إهموت: * آري إبريسفيفين إيجون
.بين تشويس إيسوس بخرستوس
* Wees onze voorspraak: o vol van genade: bij
onze Verlosser: onze Heer Jezus Christus.
.  ربنا يسوع المسيح:  لدى مخلصنا:  يا ممتلئة نعمة: * إشفعى فينا

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Hopwc `nte4tagron : qen pinah5 etcovtwn :
ovoh `nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et soetoon: oewoh entef er ehmot nan: em pie ko evol
ente nen novie.
 اووه إنتيف إير:  خين بي ناهتي إت سوطون: * هوبوس إنتيف طاجرون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إهموت نان
* Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof: en
ons schenkt: de vergiffenis van onze zonden.
. بمغفرة خطايانا:  وينعم لنا:  فى اإليمان المستقيم: * لكى يثبتنا
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* Hiten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Mari`a : Pu ari`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol ente
nen novie.

 إبشويس أري:  إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إهموت نان
* Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.

.  بمغفرة خطايانا:  يارب أنعم لنا:  اإلله القديسة مريم: * بشفاعات والدة
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* Hanan2o n
` 2o : nem han`0ba `n0
` ba
: `narx3ajjeloc : nem ajjeloc evovab.
*Han ansho en sho, nem han eth-va en eth-va, en
arshie ankhelos, nem ankhelos evoe-wab.
 نيم:  إن أرشي أنجيلوس:  نيم هان إثفا إن إثفا: * ها نانشو إنشو
.أنجيلوس إفؤواب
* Duizend maal duizenden: en tienduizend maal
tienduizenden: aartsengelen: en heilige engelen.
. ومالئكة مقدسين:  رؤساء مالئكة:  وربوات ربوات: * اُلوف اُلوف
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* Ev`ohi `eratov : `mpe`m0o `mpi`0ronoc : `nte
pipantokratwr : evw2 `ebol evgw `mmoc.
* Ev o-hie era-toe, em pe emtho em pie ethronos,
ente pie Pandokrator, ev-oosh evol ev-khoo
emmos.
:  إنتي بي باندوكراطور:  إمبي إمثو إمبي إثرونوس: * إفؤهي إيراطو
.إفوش إيفول إفجو إمموس
*Staan voor de troon: van de Pantokrator: en
roepen uit: zeggende:
.  قائلين:  صارخين:  كرسي ضابط الكل: * وقوف أمام
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* Ge `xovab `xovab : `xovab qen ovme0m3i : pi`wov nem
pitai`o : er`prepi n
` %`triac.
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab, ek-oe-wab gen oemethmie, pie oo-oe nem pie tajo, er ep-re-pie en
tie Trias.
: اوواو نيم بي طايو
 بي: اوميثمي
ُ
ُ  إكؤواب خين: * جي إكؤواب إكؤواب
.إير إبريبي إنتي إترياس
* Heilig heilig: heilig in waarheid: glorie en eer:
komen toe aan de Drie-eenheid.
.  يليقان بالثالوث:  المجد والكرامة:  قدوس بالحقيقة: * قدوس قدوس
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ذوكصولوجية باكر

* Hiten ni`precbi`a : `nte `pxoroc t3r4 `nte niajjeloc :
Pu ari`hmot nan `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie epresvia, ente ep goros tierf ente nie
ankhelos, Eptshois arie ehmot nan: em pie koo
evol ente nen novie.
:  إنتى إبخوروس تيرف إنتى ني أنجيلوس: * هيتين ني إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبشويس أري إهموت نان
* Door de voorspraak: van alle koren van engelen: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

.  بمغفره خطايانا:  يارب أنعم لنا:  صفوف المالئكة: * بشفاعات جميع
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* Nenio5 `n`apoctoloc : avhiwi2 qen nie0noc
: qen pievajjelion : `nte I=3c P=x=c.
* Nen jotie en apostolos, av hie ooish gen nie ethnos,
gen pie ev ankhelion, ente Iesoes Piegristos.

 خين بي إف:  أفهي اويش خين ني إثنوس: * نين يوتي إن أبوسطولوس
. إنتي إيسوس بخرستوس: أنجيليون
* Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.
.  يسوع المسيح:  بإنجيل:  بشروا فى األمم: * آباؤنا الرسل
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* Apov`qrwov 2ena4 : higen `pkahi t3r4 : ovoh
novcagi avfoh : 2a avr3gc n
` 5oikovmen3.
* A-poe egroo-oe shenaf, hiezjen ep kahie tierf, owoh
noe sazj-ie av foh, sha avriekhs en tie ie-koe-menie.

:  اووه نو صاجي أف فوه:  هيجين إبكاهي تيرف: او شيناف
ُ * أبو إخرو
.شا أفريجس إنتي إيكوميني
* Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.
.  إلى أقطار المسكونة:  وبلغ كالمهم:  الى األرض كلها: * خرجت أصواتهم
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* Hiten nievx3 : `nte nau `nio5 `n`apoctoloc : Pu ari`hmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente natshois en jotie en
apostolos, Eptshois arie ehmot nan, em pie koo evol
ente nen novie.
 إبتشويس أري:  إنتي ناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إهموت نان
* Door de voorbeden: van mijn meesters en vaders de
apostelen: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.

.  بمغفره خطايانا:  يارب أنعم لنا:  اآلباء الرسل: * بصلوات سادتى
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* Han`xlom `natlwm : a4t3itov `nge Pu :
higen `pxoroc t3r4 : `nte nimartvroc.
* Han eklom en atloom, avtie toe enzje Eptshois,
hiezjen ep goros tierf, ente nie martieros.
 هيجين إبخوروس:  أف تيطو إنجي إبتشويس: * هان إكلوم إن أتلوم
. إنتي ني مارتيروس: تيرف
* Met kronen die niet verwelken: heeft de Heer
gekroond: alle koren: van martelaren.
. صفوف الشهداء:  على جميع:  جعلها الرب: * أكاليل غير مضمحلة
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* A4tovgwov a4nahmov : ge avfwt haro4 : aver2ai
nema4 : qen te4metovro.
* Af toe khoo-oe afnahmoe, zje av-foot harof, av
er shai nemaf, gen tef met oero.
:  أف إيرشاي نيماف:  جي أف فوت هاروف: ناهمو
جواو أف
* أفطو
ُ
ُ
.خين تيف ميت اورو
* Hij heeft hen gered en bewaard: want zij hebben
op Hem gehoopt: ze vierden met Hem: in Zijn
Koninkrijk.
. فى ملكوته:  وعيدوا معه:  ألنهم التجأوا اليه: * أنقذهم وخلصهم
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* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte nimartvroc :
Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hieten nie ev-shie, ente ep goros tierf ente nie
martieros, Eptshois arie ehmot nan, em pie koo
evol ente nen novie.
:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني مارتيروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van alle koren van martelaren: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

. بمغفره خطايانا:  يارب أنعم لنا:  صفوف الشهداء: * بصلوات جميع

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* N3=e=0v
`ntak
:
ev`e`cmov
: `evecagi `m`p`wov : `nte tekmetovro.

`erok

* Nie eth-oewab entak, ev e-esmoe erok, ev esazj-ie em ep oo-oe, ente tek met oero.
: إبؤاو
 إف إي صاجي إم:  إف إي إسمو إيروك: * ني إثؤواب إنطاك
ُ
.إنتي تيك ميت اورو
* Uw heiligen: zegenen U: en zij spreken van de
glorie: van Uw Koninkrijk.
.  بمجد ملكوتك:  وينطقون:  يباركونك: * قديسوك
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* Tekmetovro Panov5 : ovmetovro `n`eneh : ovoh
tekmetu : 2a nigene`a t3rov.
* Tek met oero Panoetie, oemet oero en eneh,
owoh tek met tshois, sha nie khene-a tieroe.
 اووه تيك ميت تشويس: اوميت اورو إن إينيه
ُ : اورو بانوتي
ُ * تيك ميت
. شا ني جي ني أ تيرو:
* Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot alle
generaties.
.  إلى كل األجيال:  وربوبيتك:  ملكوت أبدي: * ملكوتك يا إلهي

Morgen doxologie
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* Hiten nievx3 : `nte `pxoroc t3r4 `nte ni`ctavroforoc : nem ni`0m3i
nem nidikeoc : Pu ari`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.

* Hieten nie evshie, ente ep goros tierf ente nie
estavroforos, nem nie ethmie nem nie zieke-os, Eptshois
arie ehmot nan, em pie koo evol ente nen novie.
 نيم ني إثمي نيم:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني إسطافروفوروس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي:  إبتشويس أري إهموت نان: ني ذيكيؤس

Door de voorbeden: van alle koren van kruisdragers:
de vromen en rechtvaardigen: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden.
:  يارب أنعم لنا:  واألبرار والصديقين:  مصاف البسي الصليب: بصلوات كافة
.بمغفره خطايانا
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* Xere `#liac : picofron `m`prof3t3c : nem
Eliceoc : pe4cwtp `mma03t3c.
* Shere Ielie-as, pie sofron em eprofieties, nem
Eliese-os, pef sootp em mathities.
 بيف:  نيم إي ليسيؤس:  بي صوفرون إم إبروفيتيس: * شيري إيلياس
. سوتب إم ماثيتيس
* Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.
.  تلميذه المختار:  وأليشع:  النبي المتعفف: * السالم إليليا
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* Pini25 `nre4hiwi2 : qen 5xwra `nte X<3mi : Markoc
pi`apoctoloc : pec2orp `nne4erhemi.
* Pie nieshtie en ref hie ooish, gen tie goora ente
Kiemie, Markos pie apostolos, pes shorp en ref
er-hemie.
 ماركوس بي:  خين تي خورا إنتي كيمي: * بي نيشتي إنريف هي اويش
.  بيس شورب إنريف إيرهيمي: أبوسطولوس
* De grote verkondiger: van het land Egypte: is
Markus de Apostel: haar eerste beheerder.
.  مدبرها االول:  مرقس الرسول:  فى كوره مصر: * ال ُمبشر العظيم
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*`N0o pe 0`mav `mF5 : Mari`a 5par0enoc :
twbh `mmo4 `egwn : e0re4nai qa penjenoc.
* Entho pe ethmav em Efnoetie, Maria tie
parthenos, toobh emmof ekhoon, ethref nai ga
pen khenos.
:  طوبه إمموف إيجون:  ماريا تي بارثينوس: * إنثو بي إثماف إم إفنوتي
.إثريف ناي خا بين جينوس
* U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria: bid tot
Hem voor ons: dat Hij ons genadig zij.
.  أن يرحم جنسنا:  أُطلبى منه عنا:  يا مريم العذراء: ت هى أم هللا
ِ * أن
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* Pini25 `mpatriarx3c : peniwt abba Cev`3roc :
f3eta ne4`cbwov`i =e=0v : `erovwini `mpennovc.
* Pie nieshtie em patriarshies, penjoot ava Sevieros,
fie eta nef esvoo-oewie ethoewab, er oe-ooinie em pennoes.

 في إيطا نيف إسفو:  ِبنيوت أفا سيفيروس: * بي نيشتي إم باطريارشيس
.اواوويني إمبين نوس
ُ  إير: اووي إثؤواب
ُ
* De grote patriarch: onze vader abba Severus:
wiens heilige leer: ons verstand heeft verlicht.
.  المقدسة عقولنا:  الذى أنارت تعاليمه:  أبونا أنبا ساويرس: * البطريرك العظيم

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Peniwt `n`omolojit3c : abba Diockoroc :
a4mi2i `egen pinah5 : ovbe niheretikoc.
* Penjot en omolo-khieties, ava Dioskoros, af
mieshie ezjen pie nahtie, oe-ve nie heretiekos.
 أف ميشي إيجين بي:  أفا ديوسقوروس: * بنيوت إن اومولوجيتيس
.اوفي ني هيري تيكوس
ُ : ناهتي
* Onze vader de belijder: abba Dioscorus:
verdedigde het geloof: tegen de ketters.
.  ضد الهراطقة:  حارب عن اإليمان:  أنبا ديسقورس: * أبونا المعترف

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Nem nenio5 t3rov : `etavrana4 `mPu : `ere
pov`cmov =e=0v : 2wpi nan `novre4rwic.
* Nem nen jotie tieroe, etav ranaf em Eptshois, e-re
poe esmoe eth-oewab, shoopi nan en oe-ref roois.

 إيري بي إسمو:  إيطاف راناف إم إبتشويس: * نيم نين يوتي تيرو
. شوبي نان إن اوريف رويس: إثؤواب
* En al onze vaders: die de Heer hebben
behaagd: laat hun heilige zegen: een wacht zijn
voor ons.
.  تكون لنا حارسا:  بركتهم المقدسة:  الذين أرضوا الرب: * وكل آبائنا

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Hiten novevx3 : `ari`hmot nan F5 : `mpixw `ebol `nte
nennobi : moi nan `novcw5.
* Hieten noe ev-shie, arie ehmot nan Efnoetie, em pie
koo evol ente nen novie, moi nan en oe-sootie.

 إمبي كو إيفول إنتي نين:  أري إهموت نان إفنوتي: * هيتين نو إفشي
.اوسوتي
ُ  موي نان إن: نوفي
* Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.
.  وأعطنا سالما:  بمغفرة خطايانا:  أنعم لنا يا هللا: * بصلواتهم

De beëindiging van
de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات االدام
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Neknai w
` Panov5 : hanatsi`3pi `mmwov :
ceo2 `ema2w : `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe: seosh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.
 إنجى:  سى أوش إيماشو: او
ُ  هان أتتشى إيبى إم مو: * نيك ناى او بانوتى
.نيك ميت شينهيت
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.
.  هى رأفـاتـك:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهي
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Niteltili `mmovnhwov: ce3p `ntotk t3rov:
pike2w `nte `fiom: cex3 nahren nekbal.
* Nie tel-tie-lie emmon hoo-oe: se-iep en totk tieroe: pie
ke-sho ente efjom: se-kie nahren nek val.
 بى كيشو انتى:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* ني تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U: en het
zand der zee: U heeft het voor ogen.
 كائن أمـام:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.عيـنيـك
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ie av3r mallon : ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsi-shie: nai ethoe-oonh evol: em pek emtho Pa-tshois.
:  ناي إث اواونه إيفول:  ني نوفي إنتى طا إبسيشى: * يى آفير ماللون
.إمبيك إمثو باشويس
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel: zichtbaar
voor U: o mijn Heer.
. أمامـك يـاربى:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسي: * فكـم بالحـرى
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ninobi `etaiatov : Pau `nnek-erpovmev`i :
ovde `mper5`h03k : `ena`anomi`a.
* Nie novie etai ai-toe: Pa-tshois en nek erpoe mevie:
oe-ze em per tie ethsiek: e-na anomia.
 اوذى إمبير تى:  باشويس إن نيك إيربو ميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet mijn
Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
.  آثامى:  وال تحسب:  يـاربي ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge pitelwn3c akcotp4: 5-porn3 akcw5 `mmoc:
piconi etcaov`inam: Pau akerpe4mev`i.
* Zje pie telonies ak sot-pf: tie pornie ak sootie emmos:
pie sonie et sa oe-wie nam: Pa-tshois ak er pev mevie.
 بى سونى:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إيربف ميفئى: إتصا اووي نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares verlost:
de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht mijn Heer.

 يا سيـدي:  والـلص اليمـيـن:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار إختـرتـه
. ذكـرتـه
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ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Anok hw Pau : qa pire4ernobi : ma`tcaboi `nta`iri
: `novmet`anaoi`a.
* Anok ho Pa-tshois: ga pie ref er novie: ma et sa-voi
enta ie-rie: en-oe metania.
:  ما إتصافوى إنطا إيرى:  خابى ريف إيرنوفى: * آنوك هو باشويس
.إنؤميطانيا
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn Heer:
berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطيء
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge
`xovw2
`m`fmov
an
:
`mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4tac0o4 : `ntecwnq `nge te4yvx3.
* Zje ek oe-oosh em efmoe an: em pie ref er novie: em
efrietie entef tas tof: entes oon-g enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتى إنتيف طاس:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar: maar dat
hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
.  وتحيـا نـفســه:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai : `ariov`i neman :
kata tekmet`aja0oc.
* Matas-ton Efnoetie: e-goen e-pek oe-khai: arie oe-wie
neman: kata tek met aghathos.
 كاطا:  آرى اووي نيمان: اوجاى
ُ  إيخون إى بيك: * ما طاس طون إفنوتى
.تيك ميت آغاثوس
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing: handel
met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  إلى خالصك: * ردنـا يا هللا

De beëindiging van de Adam Theotokie

ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge
n
` 0ok
ov`aja0oc:
ovoh
`nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet: maroe tahon en koolem: enzje nek met shenhiet.
 إنجى:  مارو طاهون إنكوليم:  اووه إن نائيت: او أغاثوس
ُ * جي إنثوك
.نيك ميت شينهيت
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* @enh3t qaron t3ren: Pu F5 Pen=c=wr: ovoh nai
nan: kata pekni25 `nnai.
* Shenhiet garon tieren: Eptshois Efnoetie Pensootier:
oewoh nai nan: kata pek nieshtie en nai.
:  اووه ناي نان:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شينهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناي
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote genade.
 كعظيـم:  مخلصنا وأرحمنا:  أيها الــرب اإلله: * تـرأف علينـا كلنـا
.رحمتـك
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Nai `k`iri `mpovmev`i : w
` Penn3b P=xc : ek`e2wpi qen
tenm35 : ekw2 `ebol ekgw `mmoc .
* Nai ek ie-rie em poe mevie: o Pennieb Piegristos: ek
e-shoopie gen ten mietie: ek oosh evol ek kho emmos.
 إك إشوبى خين تين:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester: wees onder
ons: en roep uit en zeg.
. صارخـا قـائـال:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء إذكـرهـم
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos noo-ten: et
hierienie em Pajoot: tie ko emmos nemoo-ten.
 تى:  إت هيرينى إم بايوت:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
.كو إمموس نيموتين
* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn Vader: laat
Ik u.”
.  أتـركه معكــم:  سـالم أبي:  أعطيـكم: * سـالمي أنـا
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ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol .
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie: sem nie
nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.
:  سيم ني نان إنتيك هيريني:  موي نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتى تي هيريني
.كانين نوفي نان ايفول
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede: bevestig in
ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
.  وإغفـــــر لنا خطايانا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh .
*Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie sobt eros:
en nes kiem sha eneh.
 إن نيس كيم:  آري سوبت إيروس:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. شا إينيه
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk haar: zodat
zij niet wankelt voor altijd.
.  إلي األبــد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
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ختام الثيؤطوكيات االدام

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35 5nov :
qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem Pi=p=na =e=0v .
*Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep oo-oe
ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 نيم بي: اوواو إنتي بيفيوت
 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
ُ
. ابنيفما إثؤوأب
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in de glorie
van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
. والــروح القـــــدس:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
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ختام الثيؤطوكيات االدام

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem
nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet: entef taletsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie nem nen sooma.
 إنتيف طالتشو إن ني:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert: en de
ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
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ختام الثيؤطوكيات االدام

*Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en aghathos: nem
pie Pnevma eth-oe-wab: zje av mask ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
* تين
ُ
. جى أف ماسك آكسوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent geboren en heeft ons verlost.
. ألنك ُولدت و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
De heilige Liturgie - القداس

سوتيس أمين

Soo-thies amien

Cw;ic `amyn.
Soo-thies amien .

. سوتيس أمين
U bent verlost Amen .

. صتَ حقا
ْ َُخل

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا الــذي في: أن نقــو َل بشكر
... الس َمـوات
Heer, maak ons waardig in dankbaarheid te
bidden : Onze vader die in de hemelen zijt …

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

ت
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك ليأ ِ
السمــاء كـذلك على
ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا اليـو َم،
ِ

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef
ons heden ons dagelijks brood,

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
،  وال تــدخلنـا في تجربة لكن نجنـا من الشريــــر،إلينــــا
 ألن لك الملك والقوة والمجد إلى، بالمسيح يســـوع ربنـا
. آمين،األبد
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan
anderen hun schuld vergeven, En leidt ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade, Door Jezus
Christus, onze Heer,: Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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