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) صالة رفع بخور باكروعشية ( سنوي

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

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

Celebrant

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
أيها
ُ
َ
ســواك.
شـدائـدنــــا وضيقاتنــا

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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,

وإلهنـــا
ت الـرحـوم اللـه ،أبـا ربنـا
فـلنـشكـــر صانـع الخيــرا ِ
ِ
ومخلصنــا 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 إيطاي اونوثاي.
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].
إنثوف اون مارين تيهو إيروف هوبوس إنتيف أريه إيرون خين
باي إيهواو إثؤواب فاى نيم ني إيهواو تيرو إنتي بين اونخ،
خين هيريني نيفين إنجي بي 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.

دس ,وك ِ ّل
هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم المقـــ ِ
أيـام حياتِنــا بك ِ ّل 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
`Vnyb P¡ V] pipantokratwr @ `Viwt
¡`mPen
ouoh
]Pennou
ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .

Celebrant

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,
إلهنـا
أيها السيـد الـرب اإلله ضابط الك ِ ّل أبــو ر ِبنــا و ِ
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

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 .

Celebrant
يقول الكاهن
@ 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 إيطاى اون او ثاى.
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 شينهيت خارون: طوبه هينا إنتى إفنوتي ناى نان
:  إنتيف إيرفويثين إيرون: إنتيف سوتيم 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,

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 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: إنطوطو إإهرى إيجون إبي آغاثون إنسيو نيفين
. نوفى نان 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.

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 el-baba el-anba (...)

Diaken

يـقــول الـشماس

nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
peniwt
`nepickopoc abba (...)
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 el-mokarram el-anba (...),

يـقــول الـشماس

Diaken
`ntef,a nennobi nan `ebol.

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
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 ميس نان إثرين جوك إيفول إم باى كى إيهواو
إثؤواب فاى.
Daarom vragen en bidden we Uw
Goedheid, U die de mens liefheeft, sta
ons toe deze heilige dag,
شــر ،
من أجـــ ِل هـذا نسأل ونطلب من
ِ
صالحك يا محـب الب ِ
إمنحنــا أن نكمـل هـذا اليــوم المقـدس.

Celebrant

يقول الكاهن

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen
hiryny niben nem tekho] @
نيم نى إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك
: هوتى
en alle dagen van ons leven in vrede en
vreze voor U te voltooien,

،وك ِ ّل أيـــام حيا ِتنـا 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 إبسوتشنى إنتى هان رومى إف هواوو :
Alle
afgunst,
alle
bekoring,
elk
satanswerk, de listen van slechte
mensen,
الشيطان ومــؤامــر ِة
ك ِ ّل حســد وك ِ ّل تجـربـة وك ِ ّل فعــ ِل
ِ
األشـــرار،
النـــاس
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

nem `ptwnf `e`pswi `nte hanjaji nyethyp :
nem ny e;ouwnh `ebol : `Alitou `ebolharon:
نيم إبطونف إإبشوى إنتى هان جاجي نى إتهيب  ،نيم ني إث
اواونه إيفول آليتو إيفول هارون ،
zichtbaar en

de aanval van vijanden,
onzichtbaar,

األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن ،
وقيــــام
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Nem `ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha
paima =e=;=u `ntak vai.
 نيم إيفول ها باى ما إثؤواب: نيم إيفول ها بيك الؤس تيرف
.إنطاك فاي
wend het af van ons , en van heel Uw
volk, en van deze heilige plaats, die U
toebehoort.
مــوضعـــك
 وعــن، سائــر شع ِبـك
 وعـن، إنــزعهــا عنــا
ِ
ِ
، المقــدس هـذا

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

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، جي إثنوك بى إيطاك تي إم بى إيرشيشي نان
. نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى، هوف نيم 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 Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

De Verzen van de Cimbalen
Op de Watos dagen (woensdag t/m zaterdag)

أرباع الناقوس الواطس
)  الجمعة – السبت-  الخميس- ( األربعاء

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Tenovw2t `m`Fiwt nem `P23ri :
nem Pi=p=na =e=0v : %`triac =e=0v
: `n`omoovcioc.
Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias eth-oewab, en omooesios.

:  نيم بى إبنفما إثؤواب: تين اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
. إن اومواوسيوس: تى إترياس إثؤواب
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest; de Heilige Wezensgelijke, Drie-eenheid.
 المساوي:  الثالوث القدوس:  والروح القدس: نسجد لآلب واإلبن
.في الجوهر

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Xere 5ek`kl3ci`a : `p3i `nte
niajjeloc : xere 5par0enoc
: `etacmec Pencwt3r.
Shere tie ekliesia, ep-ie ente nie ankhelos, shere tie
parthenos, e-tas mes Pensootier.

 شيرى تى:  إبئى إنتي نى أنجيلوس: شيرى تى إككليسيا
. إيطاس ميس بين سوتير: بارثينوس
Gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen,
gegroet zij de Maagd, die onze Verlosser heeft
gebaard.
 التي ولدت:  السالم للعذراء:  بيت المالئكة: السالم للكنيسة
.مخلصنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

De Verzen van de Cimbalen
Op de Adam dagen (zondag t/m dinsdag)

أرباع الناقوس اآلدام
)  األثنين – الثالثاء- ( األحد

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Amwini
marenovw2t
: `n%`triac =e=0v : `ete Fiwt nem
P23ri : nem Pi=p=na =e=0v.
Amooinie maren oe-oosht, en tie Trias eth-oewab,
e-te Efjoot nem Epshierie nem pie Pnevma eth-oewab.

 إيتى إفيوت:  إن تى اترياس إثؤواب: أموينى مارين اواوشت
.  نيم بى ابنفما إثؤواب: نيم ابشيرى
Komt laat ons aanbidden, de Heilige Drie-eenheid;
de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
تعالــوا فـلنسجــد للثالــوث القـــدوس الـذي هـــو اآلب واالبـــن
.والــروح القــدس
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أرباع الناقوس

Anon qa nilaoc : `n`xricti`anoc :
fai jar pe Pennov5 : `n`al30inoc.
Anon ga nie la-os, en egristianos, fai ghar pe
Pennoetie,enaliethienos.
 فاى غار بى بين:  إن إخريستيانوس: آنون خا نيالؤس
.  إن أليثينوس: نوتى
Wij zijn het christelijke volk, want Hij is onze
ware God.
 هـو إلهنـا:  ألن هـذا:  المسيحييـن: نحـــن الشعـــوب
.الحقيـقـي

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Ovon ovhelpic `ntan : qen 03=e=0v
Mari`a : `ere F5 nai nan : hiten
nec`precbi`a.
Oe-on oe-helpies en tan, gen thie eth-oewab
Maria, e-re Efnoetie nai nan, hieten nes
presvia.
 إيرى إفنوتى:  خين ثى إثؤواب ماريا: اواون اوهلبيس إنطان
.  هيتين نيس إبريسفيا: ناى نان
Wij hebben hoop, in de Heilige Maria, dat God zich
over ons zal ontfermen, door haar voorspraak.
. بشفاعاتها:  هللا يرحمنا:  فى القديسة مريم: لنا رجاء

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Ovon ovmetcemnoc : `n`hr3i qen
pikocomoc : `ebolhiten pi`2l3l : `nte
50eotokoc e0ovab 5`aji`a Mari`a
5par0enoc .
Oe-on oe-met semnos, en ehrie gen pie kozmos, evol
hieten pie eshliel, ente tie The-otokos eth-oewab tie
akheeja Mareeja tie parthenos.

 إيفول:  إن إهرى خين بى كوزموس: سمنوس
ِ اواون اوميت
 تى أجيا ماريا تى:  إنتى تي ثيؤطوكوس إثؤاب: هيتين بى إشليل
. بارثينوس
Er is vredigheid in de wereld, door de gebeden van
de zuiver Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.
. كل هدوء في العالم من قبل صالة القديسة مريم العذراء

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc :
03etacmici nan : `mF5 pilojoc.
Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
.  إم إفنوتي بي لوغوس: ميسي نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die God het
Woord, voor ons heeft gebaard.

. هللا الكلمة:  التي ولدت لنا:  الحمامة الحسنة: السالم لمريم
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أرباع الناقوس

Xere ne Mari`a : qen ovxere e4ovab : xere
ne Mari`a : `0mav `mf3=e0
= v.
Shere ne Mareeja, gen oeshere ef-oe-wab,
shere ne Mareeja, ethmav em fie eth-oe-wab.
:  شيري ني ماريا:  خين او شيري إفؤواب: شيري ني ماريا
.إثماف إمفي إثؤواب
Wees gegroet Maria, met een heilige groet,
wees gegroet Maria, de Moeder van de
Heilige.
 أم:  السالم لك يا مريم:  سالم مقدس: السالم لك يا مريم
.القدوس
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أرباع الناقوس

<ere Mi,ayl @ pinis] `nar,yaggeloc @ ,ere
Gabriyl @ picwtp `mpi faisennoufi.
Shere Miega-iel, pie nieshtie en arshie
ankheelos, shere Ghabreej- iel, pie sootp
em pie fai shen-noefie.

 شيرى:  بي نيشتى إن أرشى إنجيلوس: شيرى ميخائيل
. إم بى فاى شينوفى: غبرييل بى سوتب
Wees gegroet Michaël, de grote aartsengel,
wees gegroet Gabriël, de gekozen boodschapper.
 الســـالم:  رئيـــس المـالئكـــة العظيـــم: السـالم لميخائيـــل
.  المبشــر المختـــــــار: لغبـريـــال
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أرباع الناقوس

<ere ni<eroubim @ ,ere niceravim @ ,ere
nitagma tyrou @ `n`epouranion.
Shere nie Sheroebiem, shere nie
Serafiem, shere nie taghma tieroe, en epoeranion.
 شيرى نى طاغما:  شيرى نى سيرافيم: شيرى نى شيروبيم
. إن إيبورانيون: تيرو
Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet, alle hemelse machten.
 الســــالم لجميـــع:  الســالم للسيـرافيـم: السـالم للشـاروبيـم
. السمائيــة: الطغمات
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أرباع الناقوس

<ere Iwannyc @ pinis] `m`prodromoc @ ,ere
piouyb @ `pcuggenyc `nEmmanouyl.
Shere Joannies, pie nieshtie em eprodromos,
shere pie oewieb, ep senkhenies en Emmanoiel.
 شيري بي:  بى نشتى إم إبرودروموس: شيرى يؤانس
.  إب سينجينيس إن إممانوئيل:اوويب
ُ
Wees gegroet Johannes, de grote voor-loper,
wees gegroet priester, de neef van Emmanuël.
:  الســــالم للكـاهـن:  السـابــق العظيــم: الســـالم ليــوحنــا
.نسيـب عمانـوئيـل
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أرباع الناقوس

<ere na[oic `nio] @ `n`apoctoloc @ ,ere
nima;ytyc @ `nte Pen¡ I=yc P=,c.
Shere natshois en jotie, en apostolos, shere nie
mathieties ente Pentshois Iesoes pie Egristos.
 شيرى ني:  إن أبوسطولوس: شيري ناتشويس إنيوتي
. إنتى بين تشويس إيسوس بخرستوس: ماثيتيس
Wees gegroet mijn meesters en vaders, de
apostelen, wees gegroet discipelen, van onze
Heer Jezus Christus.
 ربنـا:  السالم لتالميذ:  اآلبــاء الـرســــل: الســـالم لســـادتي
.يســـوع المسيح
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أرباع الناقوس

<ere
nak
w
`
pimartyroc
@
,ere
pieuaggelictyc @ ,ere pi`apoctoloc @ Markoc
pi;e`wrimoc.
Shere nak oo pie martieros, shere pie ev
ankheliesties, shere pie apostolos, Markos pie
the-oriemos.

: شيرى بى إف أنجيليستيس: شيرى ناك او بى مارتيروس
.  أفا ماركوس بى ثيؤريموس: شيرى بى أبوسطولوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet Evangelist,
wees gegroet apostel, Marcus de Godziener.
 الســــالم:  الســــالم لإلنجيـلي: السـالم لــك أيهـا الشهيـــد
. مرقـس ناظــر اإلله: للـرســـول
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أرباع الناقوس

<ere ctevanoc @ pisorp `mmartyroc @ ,ere
piar,yd`iakwn @ ouoh et`cmarwout.
Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
pie arshie ziakon, oewoh et esmaroo-oet.
 شيرى بى:  بي شورب إممارتيروس: سطفانوس
ِ شيرى إ
.  اووه إت إسمارواوت: أرشى ذياكون
Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet gezegende aartsdiaken.
 السالم لـرئيـــــــس:  أول الشهــــــــداء: السالم إلسطفانـوس
. المبـارك: الشمامسـة
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أرباع الناقوس

<ere nwten `w nimarturoc @ ,ere niswij
`ngenneoc @ ,ere nia;lovoroc @
Shere noten onie martieros, shere nie shooikh
in khen-ne-os, shere nie athlo-foros,
 شيرى ني تشويج إن: شيرى نوتين او ني مارتيروس
:  شيرى ني أثلوفوروس: ِجنيؤس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet
moedige held, wees gegroet, overwinnaar,
 السالم:  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
: لالبسى الجهاد
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أرباع الناقوس
pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc pi`Anatoleoc
@ Vilopatyr Merkourioc @ `apa Myna `nte nivaiat.

Patshois epoero Georgioseodoros, theodoros pi
anatole-os, Filopatier Merkorios, ava Mina inte
nie vajet.
:  شيرى ني تشويج إن ِجنيؤس: شيرى نوتين او ني مارتيروس
 ثيؤدوروس بي: شيرى باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس
.  آفا مينا إنتى ني فايات:  فيلوباتير ميركوريوس: أناطوليؤس
mijn meester koning Georgius, Theodorus Anatolius,
Philopater Mercurius, de heilige abba Mina.
:  محب االب أبي سيفين:  تادرس المشرقي: سيدى الملك مارجرجس
.وأنبا مينا العجائبى

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Wouniatou qen oume;myi @ neniw] e;ouab `ndikeoc @
pijwri e;ouab abba Mwcy @ nem abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri `nniourwou.
Oo-oe niatoe gen oemethmie, nenjootie eth-oewab en
zieke-os, pie khoorie eth-oe-wab ava Moosie nem ava
Arsenios epsag ente nie shierie en nie oeroo-oe,

 بى جورى:  نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس: اواونياتو خين اوميثمى
 نيم آفا أرسانيوس إبصاخ إنتي ني شيرى إن نى: إثؤواب أفا موسي
.اورواو
Waarlijk gezegend bent u, onze heilige rechtvaardige vaders,
de sterke heilige abba Mozes en abba Arsenius, de leraar
van de kinderen van de keizers.
 القوي القديس أنبا موسى وأنبا:  األباء القديسين األبرار: طوباهم بالحقيقة
.أرسانيوس معلم أوالد الملوك

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Ten]ho `erok `w =U=c :=c @ e;rek`areh `e`pwnq
`mpenpatriar,c @ papa abba (...) piar,y`ereuc @
matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g
em pen patriarshies, papa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.

 إثريك أريه إبؤنخ إم بين: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
 ما طاجروف هيجين: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا أفا: باطريارشيس
. بيف إثرونوس
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem op
zijn zetel.

) رئيس الكهنة ثبته...(  أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا،نسألك يا إبن هللا
.علي كرسيه

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab
`ndikeoc @ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen
pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth
oeweb en zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 بين يوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...(  آفا:
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig
hen op zijn zetels.

 األنبا:  أبينا القديس االسقف البار: وشريكه في الخدمة الرسولية
.) ثبته علي كرسيه...(

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Hieten
ni`precbi`a
:
`nte
50e`otokoc =e=0v 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.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتى نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de heilige
Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

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

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e0
= v: ge ( ak`i / aktwnk )
akcw5 `mmon.
Ethren hoos erok : nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk ) ak sooti emmon.

 نيم بي إبنيفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إثرين هوس إيروك
. آك طونك ) آكسوتى إممون/  جى ( أك إى: إثؤواب
Dat wij U mogen prijzen : met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en heeft ons verlost.
. قُمت ) و خلصتنا/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: لكى نسبحـك

Index – الفهرس

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 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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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 فلنسأل اللـه ضابط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح .
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
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.

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

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou
`etauenkot @
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 rakkadoe,

يـقــول الـشماس

Diaken

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

fel-ieman

bel-Massie7

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc ke nenio]
`n`epickopoc
nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke
nen jotie en episkopos,
 كى نين يوتى إن: نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس
: 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 elasa- kefah,

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,

: نين يوتى إن هيغومينوس كى نين يوتى إم إبريسفيتيروس
. نيم نين اسنيو إنذياكون
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 eehrie ezjen tie ana pavsies tiers ente nie egristianos,

 نيم إإهرى: نين يوتى إم موناخوس كى نين يوتى إن اليكوس
. إيجين تى آنابافسيس تيرس 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-3elmaniejien, 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: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى
. إبسيشى تيرو خين بى باراذيسوس إنتى إب اونوف
opdat Christus onze God de zielen van hen
allen laat rusten in het Paradijs van de
Vreugde,
،النعيـم
وس
ِ لكي المسيح إلهنــا ينيـــح نفـــوسهـــم أجمعيـن في فرد
ِ
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، ونحـن 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
` rikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y
A
tyrou @ qen kenf `nnenio] e;ouab
`Abraam nem `Icaak nem Iakwb.

: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. خين كنف إن 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.

حضـن آبـائنـا
تفضل يـارب نيـح نفـوسهـم جميعا في
ِ
.  إبـراهيـم وإسحـق ويعقـوب،القـديسيـن

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.
مـــاء الــراحـــــ ِة في
مـوضـع خضــرة على
علهــم في
ِ
ِ
فـــردوس النعيــم،
ِ

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 فياهوم خين إف اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك.
De plaats waar verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn, in het licht van Uw
heiligen.
المـــوضع الــذي هــرب منـه الحـزن والكآبة والتنهــد في
ِ
نـــور قـديسيــك .
ِ

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.

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

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

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.
إنتى نيك إب أنجليا نى إيتى إمبى فال ناف إيرواو اوذى إمبى ماشج
 نى إيطاك: سوث مو اوذى إمبو إإهرى إيجين إبهيت إن رومى
. سفطوطو إفنوتى إن ني إثمى إم 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 تسمـع به
ِّ
،أذن ولــم يخطـر علي قلــب بشــــر
ما لــم تـره
. القــدوس
اسمــــك
ِ ما أعـددتــه يا اللـه لمحبي
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

ie oumetat]`h;yf hwc rwmi@ `eauervorin
`nouarx ouoh auswpi qen paikocomoc. `N;ok
de hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi
يى او ميت أت تى إهثيف هوس رومى إى أف إير فورين إن
 انثوك ذى: او صاركس اووه أفشوبى خين باى كوزموس
: هوس أغاثوس اووه إم ماى رومى
of onachtzaam zijn geweest als mens, daar
zij in een menselijk lichaam in deze wereld
woonden . O Goede Menslievende God,

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

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 كلـِّها

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 كيريى ما إمطون نواو كونواو إيفول .
een ieder bij zijn naam en een ieder bij
haar naam genoemd.
بإسمها ،يـارب نيحهــــم،
ك ِ ّل واحـد بإسم ِه وك ِ ّل واحـدة
ِ
وأغفــر لهـم .

يقول الكاهن

Celebrant

Je `mmon `hli efouab `e;wleb oude kan
ou`ehoou `nouwt@ pe nefwnq hijen pikahi.
جى إممون إهلى إفؤواب إيثوليب اوذى كان او إيهواو إن
اواوت بى بيف 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 حياتـه يومـا
األرض،
واحدا على
ِ

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.
إنثواو مين هام نى إبشويس إى أكتشى إن نو إبسيشى ما
إمطون نواو اووه مارو إيرإب إم إبشا إنتى ميت اورو إنتى
. ني فيؤوى
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،أمــا هـــم يـارب الــذيــــــن أخــذت نفـوسهــم
.ت
ِ وليستحقــوا ملكـوت السمــوا

يقول الكاهن

Celebrant

@`Anon de tyren `ari,arizec;e nan
`mpenjwk `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
وأما نحـن كلـُّنا ِ
أمامـك،

يقول الكاهن

Celebrant

Ouoh moi `nwou neman `noumeroc@ nem
ouklyroc@ nem ny=e=;=u tyrou n
` tak.

اووه موى إن اواو نيمان إن او ميروس نيم او إكليروس نيم
ني إثوواب 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
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ْ يـارب
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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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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.
وأيضـا فلنسأل اللـه ضابط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

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.
صالحـــك يا محــب البشــــر ،اذكر
نســـأل ونطلــب مـن
ِ
يـارب مرضى 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,

Diaken

يـقــول الـشماس

`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 mauwde3.

Diaken

يـقــول الـشماس

hina `nte P=,=c Pennou] er`hmot nan
nemwou `mpioujai nem pital[o @
hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan
nemo-oe em pie oe-khai nem pie taletsho,
واو
ُ هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إير إهموت نان نيم
: اوجاي نيم بي طالتشو
ُ إمبي
opdat Christus onze God hen en ons
begenadigt met sterkte en genezing,
،لشفاء
لكي المسيح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافي ِة وا
ِ
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa
3aleihom bel 3afeja2,

يـقــول الـشماس

Diaken
`ntef,a nennobi nan `ebol.

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

Celebrant

`Eakjempousini qen hannai @ nem
hanmetsenhyt matal[wou
إى أك جيم بوشينى خين هان ناى نيم هان ميت شينهيت ما
طالتشواو .
en

genade

Bezoek hen met Uw
erbarmen, genees hen.

ت إشفهــم .
تع َّهـدهـــم
بالمـراحـم والــرأفــا ِ
ِ

`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.
ألي اووى إيفول هارواو نيم إيفول هارون إتشونى نيفين نيم يافى
نيفين بى إبنيفما إنتى نى شونى اتشوجى انسوف  :ني إيطاف اوسك
إيف إشتي يوت خين نى يافى ماطونوصو اووه ما نومتى إن اواو.
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.
مـراض
إنـزع عنهــم وعنـا ،ك ِ ّل مــرض و ك ِ ّل سـقـــــــم ،وروح األ
ِ
األمـــراض أقمهـــم
أطـرده ،والـــذيـــن أبطــأوا مطــروحيـــن في
ِ
وعـزهــــم،

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@
ني إيت إت ِهم كييوت إنطوطو إن نى إبنفما إن أكاثرطون أريطو تيرو
 ني إيت خين نى إشتيكواو يى نى ميت آلوس يى ني إت: إنريمهى
: شي خين نى إكسوري ستيا 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

، إعتقهــم جميعــا،والمعـذبــيـن مــــن األرواحِ النجســــ ِة

،المطابـق او الـذيـن في النفي او السبي
السجــون او
الـذيـن في
ِ
ِ

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.

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

 يـارب إعتـقهم جميعـــا، المقبـوض عليهـم في عبـوديــة مـرة
او
ِ
.  ألنـك أنت الــذي تحــل المــربوطيـن وتقيـم السـاقطيـن،وإرحمهــم

}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.

تى هيلبيس إنتى ني إيتى إممون تو هيلبيس تى فوإيثيا إنتى ني إيتى
إممون تو فو إيثوس  :إثنومتى إنتى ني إت اوي إنكوجى إنهيت بى
ليمين إنتي نى إتشي خين بى شيمون  :إبسيشى نيفين إت هيج هوج
اووه إيطو أمونى إيجواو .
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 ،عــــزاء
رجـاء من ليـس له رجـا ِ ّء ،ومعيــن من ليس له
األنفـس المتضايق ِة
العاصف ،كل
ب مينـاء الـذيـن في
ِ
ِ
صغيـــري القلـــــــو ِ
المقبوض عليهــا،
أو
ِ

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.

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

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

@ `Anon de hwn P¡ @ niswni `nte nen'u,y matal[wou
ouoh na nenkecwma `arevaqri `erwou. Picyini `mmyi `nte
@ nen'u,y nem nencwma @ pi`epickopoc `nte carx niben
jempensini qen pekoujai.

آنون ذى هون إبتشويس نى شونى انتي نين إبسيشى ما طالتشواو :
اووه نان نين كى صوما أرى فاخرى إيراواو .بى سينى إممى إنتى
نين إبسيشى نيم نين صوما بى إبيسكوبوس إنتى صاركس نيفين ,
جيم بين شينى خين بيك او جاى .
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.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.
Laat ons lofprijzen - فلنـسبح 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

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.

وأيضـا فلنسأل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح .
ِ

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

البشــــر  ،اذكـر يـارب
صالحـك يا محــب
نســأل ونطلـب من
ِ
ِ
آبـائنــــا 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,

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

 سهـــل طــرقهـــم،والـذيـن يضمـرون السفر في كل موضع
،أجمعيـن
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 )
 يى ني:  يي ني ليمني:  يى ني يارواو: إيتى إيفول هيتين إفيوم
)  ( يي بى أ إير: مويت إم موشي
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 el-mesloekah, ( auw el gew ) ,

يـقــول الـشماس

Diaken
`ie eu`iri `mpoujinmosi `nry] niben @

je ev-ierie em poe zjen moshie en rietie
nieven,
.يى إف إيري إم بوجين موشي إنريتي نيفين
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-tenoe-oe, emma en shoopie gen oe hierienie, entef ka
nen novie nan evol.
:  طاس طواو إيني إيتى نواو: هينا إنتي بى إخرستوس بين نوتي
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: إمما إنشونى خين 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 mesakenhom 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@

يى ني إث ميفئى إيشى خين ماى نيفين صوطون نومويت
 يي نى يارواو يى ني:  إيتى إيفول هيتين إفيوم: تيرو
:ليمنى
En degenen die van plan zijn te reizen,
waar dan ook, vergemakkelijk al hun
wegen,
والـذيــن يضمــرون السفـــر في كل مكــــان سهــل طـرقهــم
،أجمعيــن

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.

: يى نى مويت إمموشى يى إفئيرى إمبو جين موشي إنريتى نيفين
اواون نيفين إتخين ماى نيفين ما إت فواو إيخون إى أوليمين إنجامى
:  إى أوليمين إنتى بى 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.

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

`Arikataxioin

`ari`svyr `n`s[yr nem `svyr
`mmosi nemwou. Myitou `eny`ete nouou qen
ourasi eurasi@ qen outoujo eutoujyout.

أري كاطاكسين أري إشفير إن إشتير نيم إشفير إم موشى
 ميتو إينى إيتى نواو خين أوراشى إفراشى خين: نيمواو
.أوتوجو إفتوجيوت
Gewaardig U hen te vergezellen bij vertrek
en onderweg, breng hen veilig en wel terug
naar hun huizen met blijheid in vreugde.

 ردَّهـم،اإلقـالع واصحبهـم في المسي ِـر
تفـَّضل اصحبهـم في
ِ
.منازلهـم بالفـرحِ فرحيـن وبالعافي ِة معافيـن
ِ إلى

` ri`svyr `nerhwb nem nek`ebiaik @ qen hwb niben `n`aga;on
A
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
 أنون ذي هون إبشويس تين ميت ريم إنجويلى إتخين باى: أغاثون
 آريه إيروس إن أتي فالفى إن أت شيمون إن أت: فيوس فاى
.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.

 ونحـن أيضا يـارب،إشتـرك في العم ِل مع عبيـدك في ك ِ ّل عمــل صالح
ِ
بغيــر مضرة وال عاصف وال قـلـق إلى
 احفظهــا،العمـر
غـربتـنـا في هـذا
ِ
ِ
.االنقضــاء
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
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Gebed voor de
Offeranden

أوشيـة القـرابين

يقول الكاهن
Palin
on
maren]ho
]`eV
pipantokratwr@ `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.

وأيضـا فلنسأل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

}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, تين تيهو أووه تين طوبه إنتيك ميت آغاثوس بى ماى رومى
إفميفئى إبشويس إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى شيب إهموت إنتى
. إى اوطايو اواواوامبيك ران اثؤواف: نى إيطاف إير إبروس 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.

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

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

طوبه إيجين ني إتفى إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس
فورا
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 welkarabien,

Diaken
يـقــول الـشماس
ni`apar,y nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma nijwm
`nws @ nikumillion `nte pima `nerswousi@
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: نى أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى
: إيرشواوشى
جوم إن إوش نى 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
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
. ويغفر لنا خطايانا،لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائي ِة
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.
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يقول الكاهن
;Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e
= =u
`nellogimon `nte `tv @ `eou`c;oi
`n`c;oinoufi@ `eqoun `etekmetnis] etqen
@nivyou`i

Celebrant

شوبو إيروك إيجين بيك ثيسيا إستيريون إثؤواب إن إيللو
جيمون إنتى إتفى إى او إسطوى إن إسطوي نوفى إيخون
إيتك ميت نشتى إتخين نى فيؤوى :
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
مـذبحـــك
إقبـلهـا إليـك على
ِ
ِ
ت،
رائحـــة بخــور تدخــل إلى عظمتـِك التي في السمــوا ِ

`ebolhiten `psemsi `nte nekaggeloc nem
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 مالئك ِتـك المقـدسيـن.
بـواسطــ ِة خــدمــ ِة مالئك ِتـك
ِ

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،الصديــق
وكما قـبلـت إليـك قــرابيـن هـــابيـل
ِ
.أبينــــا إبــراهيـــم وفلسي األرملـــ ِة

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 نابى هواو نيم نابى كوجى ني إيت هيب نيم ني
.إس اواونه إيفول
aanvaard zo ook de votiefgave van Uw
dienaren, zij die veel hebben en zij die
weinig hebben, openlijk of in het
verborgene.

الكثيــر
ب
ِ  أصحــا،هكــذا أيضا نــذور عبيـدك إقبلهـا إليـك
ِ
.ت والظاهرات
ِ  الخفيا،ب القليـ ِل
ِ وأصحــا

@Nye;ouws `e`ini nak `eqoun ouoh `mmon `ntwou
nem ny``etau``ini nak `eqoun qen pai`ehoou `nte
voou `nnaidwron nai.

ني إث اواوش إى إينى ناك إيخوناإممون إنطواو  :نيم نى
إيطاف إينى ناك إيخون خين باى إيهواو إنتى فواو إن ناى
ذورون ناى .
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
اليـوم هـذه القـرابيــن ،
لـك في هـــذا
ِ

Moi nwou `nniattako `n`tsebi`w `nnye;natako@
na nivyou`i `n`tsebi`w `nna `pkahi@ nisa`eneh
`n`tsebi`w `nni`procoucyou.

 نا: موى نواو إن نى إت طاكو إن إتشفيو إن ني إث ناطاكو
 نى شا إينيه إن إتشيفيو: نيفيؤوى إن إتشيفيو إن نا إبكاهى
. إن نى إبروس سوسيو
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 ِعـوض
ِ  السمائيــا،ت
ِ أعطهـــم الباقيـــات ِعـوض الفانيـــا
ِ
،ت
ِ ت ِعـوض الـــزمنيـا
ِ  األبديا،ت
ِ األرضيا

Nou`you noutamion mahou `ebolqen `aga;on
niben. Matakto `erwou P¡ `n`tjom `nte
nekaggeloc @ nem nekar,yaggeloc =e=;=u.

نو إيو نو طاميون ماهو إيفول خين أغاثون نيفين  :ماطاك
طو إيرواو 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.

ت ،أحطهـم
بيـوتـهـم ومخازنـهـم إمألهــا من ك ِ ّل الخيــــــــرا ِ
يـارب بقـو ِة مالئكتِــك ورؤســاء مالئكتِــك األطهـار.

]`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 بوميفئى هواو إبتشويس خين تيك ميت اورو :
اووه خين باى كى إ اون فاى إمبير كاف 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.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.
Index – الفهرس

لينك

Link

تفضل يارب أن تحفظنا
Gewaardig U,
o Heer

فلنـسبح مع المالئكـة
Laat ons lofprijzen

Gewaardig U,
o Heer
تفضل يارب أن تحفظنا

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

َّ تف
ضـل يـارب أن تحفظنــا في هــذه اللـيلــة
 مبـارك أنت أيـَّهــا الـرب إله،بغيــر خـطيـّـة
ِ
 واسمـك القــدوس،ُّآبا ِئنــا ومتـزايــد بــركـة
.  آميــن،مملـوء مجــدا إلى األبــد

Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht
zonder zonde te bewaren. Gezegend zijt
Gij, Heer, God van onze vaderen, zeer
gezegend en vol van heerlijkheid is Uw
Heilige Naam in eeuwigheid. Amen.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

َّ ،فلتكـن رحمتـك علينا يـارب كمثــ ِل إتكالنـا عليـك
ألن أعيــن
، ألنـك أنت الـذي تـعطيهــم طعامهــم في حينـ ِه،الكـ ِ ّل تترجـاك
 وأنت،سمعنـْا يا اللـه مخ ِلصنـا يا رجاء أقطـار األرض كلهـا
ْ إ
:  آميـن،يـارب تحفظنـا وتن ِ ّجينـا مـن هـذا الجيـل وإلى األبـ ِد
Moge Uw genade over ons komen, o Heer,
zoals wij ons op U verlaten, want aller ogen
hopen op U, want Gij geeft hun te zijner tijd
hun spijze. Hoor ons aan o God onze
Verlosser, hoop van alle einden der aarde.
En Gij, Heer, bewaart ons, verlost ons en
behoedt ons vanaf deze generatie tot in
eeuwigheid. Amen.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

، مبـارك أنت يـارب، عـلمني عــدلـك،مبـارك أنت يـارب
 يـارب،ــرك
ّ ِ  أنـِر لي ِب، مبـارك أنت يـارب،ف ِ ّهمني حقــوقـك
، أعمال يـديـك يارب ال ترفـضهــا،رحمتـك دائمـةُّ إلى األبــ ِد
،ألنـك صرت لنـا ملجـا من جيــل إلى جيــل
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw
gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer,
onderricht mij Uw gerechtigheid. Gezegend
zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw
gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort
tot in eeuwigheid. Verwerp de werken van Uw
handen niet, o Heer, want Gij zijt voor ons een
toevlucht geworden van geslacht tot geslacht.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

 فإني،وخلص نفسي
إرحمني
ْ
ْ : أنا طلبت إلى الـرب وقلــت
 وعلمني أن أصنع، يارب التجـأت إليــك فخلصني،أخطــأت إليــك
، وعنـدك ينبــوع الحيــا ِة، ألنـك أنت هــو إلهي،مـشيئـتــك
ت رحمتــك لـلـذيــن
ِ  فلتأ،وبنــورك يـارب نـعـايـن النــور
ِ
،ب
ِ  وبــُّرك للمسـتقيـمي القـلــو،يعــرفــونــك
Ik heb tot de Heer geroepen en sprak : “Wees mij
genadig en verlos mijn ziel, want ik heb tegen U
gezondigd.” Heer, tot U neem ik mijn toevlucht,
dus verlos mij. Leer mij Uw wil te doen, want Gij
zijt mijn God, bij U is de bron des levens en in
Uw licht, o Heer, zien wij het licht. Bestendig Uw
genade voor wie U kennen en Uw gerechtigheid
voor de oprechten van hart.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

 أيّها، لـك ينبغي التمجيـد،ق التسبيـح
ُّ  لـك يحـ،لـك تجب البركـة
البـدء واآلن وإلى
 الكائــن منـذ،اآلب واإلبـن والـروح القــدس
ِ
 والترتيـل إلسمـك أيهـا، جيـد هـو اإلعتـراف لـلـرب. آميـن،األبـ ِد
. وحقـِّك في كـ ِل ليلـة، أن يخبـر بـرحمتـك في الغـدوات،العلي
Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan
U is de verheerlijking, o Vader, Zoon en
Heilige Geest, die zijt vanaf het begin, nu en
tot in eeuwigheid. Amen. Het is goed de Heer
te loven en Uw naam te psalmzingen, o
Allerhoogste, Uw genade in de morgenstond
te verkondigen en Uw trouw in elke nacht.
Heilige God - قــُّدوس اللـه

Laat ons lofprijzen

فلنـسبح مع المالئكـة

Laat ons lofprijzen

فلنسبح مع المالئكة

 المجـد للـه في: فلنـسبح مع المالئكـة قائليــن
الناس
سالم وفى
األعالي وعلى
َّ األرض ال
ِ
ِ
 نسجــد، نخدمــك، نـباركـك،سبحـك
ّ  نـ، المسرة
، نـْنطــق بمجــدك، ونعتـرف لـك،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

فلنسبح مع المالئكة

ْ ن
 أيها الـرب المالـك على،شكــرك من أجــ ِ ّل ِعظــم مجــدك
 والـرب اإلبـن الواحـد الوحيـد، اللـه اآلب ضابط الك ِ ّل،سمــوات
ْ ال
 أيهــا الـرب اإلله حمـل، والــروح القــدس،يســـوع المسيح
 يا حامـل خطيـَّة، إرحمنــا، رافــع خطيـةَّ العالـم، إبــن اآلب،اللـه
، إقبـل طلباتنـا إليـك،العالـم
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

فلنسبح مع المالئكة

ْ أيهـا الجالـس
، أنت وحـدك القـدوس،عـن يميـن أبيـه إرحمنــا
،القـدس
أنت وحـدك العالي ياربى يسـوع المسيح والـروح
ِ
 وأسبح اسمــك،أباركــك ك ِ ّل يــوم
ِ مجـدا للـه اآل
ِ ، آميـن،ب
،  آميــن، وإلى أبــد األبــ ِد،القــدُّوس إلى األبــ ِد
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

فلنسبح مع المالئكة

َّ ،منـذ الليـل روحي تبكـر إليـك يا إلهي
ألن أوامـرك هي نـور
، ألنـك صرت لي معينــا، كنـت أتلــو في طرقـك،األرض
على
ِ
.  بالغــداة أقــف أمامـك وتــراني،باكــرا يـارب تسمع صوتي

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
 قــُّدوس،قــُّدوس اللـه
ُّ  قـ ُّـدوس الح،القـوى
ُّ
ْ
،العــذراء
 الـذي ولـِد مـن،الـذي ال يـمـوت
 قـُّـدوس،القـوى
 قــُّدوس، قــُّدوس اللـه. حمنـا
ْ إ ْر
ُّ
. حمنـا
ْ  إ ْر، الذي ص ِلب عنا،ي الـذي ال يـمـوت
ُّ الح
Heilige God, Heilige Sterke,
Onsterfelijke, geboren uit de
ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke,
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd,
U over ons.

قــُّدوس اللـه

Heilige
Maagd,
Heilige
ontferm

Heilige God

قــُّدوس اللـه

ي الـذي ال
 قــُّدوس،قــُّدوس اللـه
ُّ  قـُّـدوس الح،القـوى
ُّ
. حمنا
ِ  الذي قـام من األموا،يـمـوت
َّ ت وصعد إلى ال
ْ  إ ْر،سموات
 اآلن وك ِ ّل أوان وإلى،واالبــن والـروح الـقـدس
ب
ِ المجـد لآل
ِ
دهـر
. آميـن،الدهـور
ِ
ِ
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

قــُّدوس اللـه

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

Heilige God

قــُّدوس اللـه

 إشفهــ ْم من أجــ ِ ّل إسمك،يـارب إفـْتقـ ْد مــرضى شعبـك
 يـارب نيح، آباؤنــا وإخوتـنـا الــذيــن رقــدوا،القــّدوس
،نفــوسهــم

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

قــُّدوس اللـه

ْ يـا
، يا الذي بال خطيـة،حمنـا
ْ  يـارب إ ْر،من هـو بال خطيـة
َّ ، وإقبـ ْل طلباتنـا إليـك،يارب أعنـَّا
ألن لـك المجـد والعـزة
ْ
. بـارك
 يارب،ارحـم
،ارحـم
ُّ
ْ يارب
ْ  يارب،والتقـديـس المثلث
. آميـن
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: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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.

De Doxologieen

الذوكصولوجيات

De Jaarlijkse Doxologieen

الذوكصولوجيات السنوي

مقـدمة الذكصولوجيات

أبائنا الرسل

de Maagd Maria Tijdens de Middernacht

onze vaders de apostelen

) السيدة العذراء ( عشية

يوحنا اإلنجيلي

de Maagd Maria Tijdens de Vespers

de Heilige Johannes de Evangelist

) السيدة العذراء ( باكر

مارمرقص

de Maagd Maria Tijdens de Metten

de heilige Markus de Evangelist

رئيس المالئكة ميخائيل

مارجرجس

de Aartsengel Michaël

de heilige martelaar Georgius

رئيس المالئكة غبلاير

األمير تواضروس المشرقي

de Aartsenge Ghabreej-iel

St Theodorus Anatolius

السمائيين

أبو سيفين

alle Hemelingen

heilige martelaar Philopater Mercurius

يوحنا المعمدان

مارمينا العجايبي

de heilige Johannes de Doper

de heilige martelaar Mina de Wonderdoener

De Jaarlijkse Doxologieen

الذوكصولوجيات السنوي

الشهيدة دميانة

البابا اثناسيوس

de heilige martelares Demiana

Doxologie voor de heilige paus Athanasius

الشهيدة بربارة ويوليانة

القديسة فيرينا

de heilige Barbara en de heilige Juliana

de heilige Verena

األنبا أنطونيوس

البابا كيرلس السادس

de heilige abba Antonius

Doxologie voor de heilige paus Cyrillus VI

األنبا بوال
De Heilige Paulus de Kluizenaar

البسي الصليب
Kleed het kruis aan

األنبا موسي األسود

البطريرك واالسقف

de heilige abba Mozes de Zwarte

de Patriarch en de bisschop

األنبا أرسانيوس

ختام الذوكصولوجيات

de heilige abba Arsenius,

Afsluiting van de Doxologieën

Introductie tot de
Doxologieën

مقـدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

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:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: * شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: بارثينوس إن سيو نيفين
* Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van

glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van
Christus;

:  العذراء كل حين:  أيتها القديسة الممتلئة مجدا: * السالم لك نسالك
.والدة اإلله أم المسيح

Introductie tot de Doxologieën

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.
 إإبشوي هابي شيري إم: * آنى اووى إنتين إبروس إفشى
. إنتيف كا نين نوفى نان إيفول: مينريت
* 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
5par0enoc =e=0v.

Pennov5

:

* Shere thie etas miesie nan, em pie oe-ooinie
enta efmie, Piegristos pen noetie, tie
parthenos eth-oe-wab.

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

Introductie tot de Doxologieën

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:  إإهري إي جون: * ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم نين إبسيشي
*Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over
onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.
 ويغفر لنا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: * إسألى الرب عنا
. خطايانا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc Mari`am : 50e`otokoc =e0
= v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.

* Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oewab, tie epros-taties e-ten hot, ente ep khenos
ente tie met roomie.
 تي إبروس:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: * تي بارثينوس ماريام
. إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومى: طاتيس إي تين هوت
* Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe
voorspraak van het menselijk geslacht,
 لجنس:  القديسة الشفيعة األمينة:  والدة اإلله: * أيتها العذراء مريم
.البشرية

Introductie tot de Doxologieën

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: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
* wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

 لكى ينعم لنا بمغفرة:  الذى ولدتيه:  أمام المسيح: * إشفعى فينا
. خطايانا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

*
Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proc
tat3c `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:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا
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Doxologie voor de Maagd
Maria Tijdens de Vespers

ذوكصولوجية للسيدة العذراء
في رفع بخور عشية

Ere `pcolcel `mMariam : qen nif3ov`i etca`p2wi :
caovinam `mpecmenrit : ectwbh `mmo4 e`hr3i `egwn .

Ere ep-solsel em Mariam, gen nie fie-oewie
etsa epshooi, sa oewie nam em pes menriet, es
toovh emmof e-ehrie e-khoon.
 خين نى فيؤوى إتصا إبشوى صا: إيرى إبسول سيل إم ماريام
. إسطوبه إمموف إإهرى إيجون: أوى نام إم بيس مينريت
Het sieraad van Maria, is in de hoogste
hemelen, aan de rechterhand van haar
geliefde, Hem vragende namens ons.
 تطلب:  عن يمين حبيبها:  فى السموات العلوية: زينة مريم
.منه عنا

Kata `fr35 e` ta4goc: `nge David qen piyalmoc:
ge ac`ohi `eratc `nge 5ovrw: caovinam `mmok `povro.

Kata efrietie etaf khoos, enzje Davied gen pie
epsalmos, zje as o-hie erats enzje tie oero, saoewie nam emmok ep oero.
:  إنجى دافيد خين بى إبصالموس: كاطا إفريتى إيطاف جوس
 سا أوى نام إمموك: جى إسؤهى إيراتس إنجى تى أورو
.إبؤرو
Zoals David heeft gezegd, in het Boek van de
Psalmen: “Aan Uw rechterhand O koning,
stond de Koningin”.
. كما قال داود في المزمور قامت الملكة عن يمينك أيها الملك

Colomwn mov5 `eroc : qen pigw `nte nigw : ge
tacwni ovoh ta`2feri : tapolic `mm3i I=l=3=m.

Solomoon moetie eros, gen pie khoo ente nie
khoo, zje tasoonie oewoh ta eshferie, ta polies
emmie Jerosaliem.
 جى طاسونى:  خين بيجو إنتى نى جو: سولومون موتى إيروس
. طابوليس إممى ييروساليم: أووه طا إشفيرى
Salomo heeft haar genoemd, in het Lied der
Liederen: “Mijn zuster en bruid, mijn ware stad
Jeruzalem.”
 مدينتى:  وقال أختى صديقتى:  فى نشيد األنشاد: سليمان دعاها
. الحقيقية أورشليم

A45m3ini jar `eroc: qen hanm32 `nran evsoci: ge
am3 `ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp `n`arwmata.

Aftie mienie ghar eros, gen han miesh en ran
ev etshosie, zje a-mie evol gen pek ie pos, oo
thie et sootp en aroomata.
:  خين هان ميش إنران إفتشوسى: أفتى مينى غار إيروس
 أوثى إت سوتب إن: جى آمى إيفول خين بيك إيبوس
.آروماطا
Hij heeft een teken van haar gegeven, met vele
eervolle namen, zeggende “Kom uit uw tuin, O
uitverkoren aroma.”
 قائال اخرجي من:  بأسماء كثيرة عالية: ألنه أعطى عالمة عنها
. أيتها العنبر المختار: بستانك

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:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل

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:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين تشويس إيسوس بخرستوس
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:
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Voor de Maagd Maria
Tijdens de Metten

للسيدة العذراء في رفع بخور
باكر

Wovnia5 `n0o Mari`a : 5cab3 ovoh `ncemne :
5-mah`cnov5 `n`ck3n3 : pi`aho `m=p=natikon.
Oo-oeneejatie entho Mareeja, tie sa-ve oewoh
en semne, tie mah esnoetie en eskienie, pie aho em epnevmatiekon.
 تى ماه:  تى صافى أووه إن سيمنى: اواونياتى إنثوماريا
.  بى آهو إم إبنفما تيكون: إسنوتى إن إسكيني
`

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

%srom`p2al `nka0aroc : 03`etacmov5 qen
penkahi : ovoh acfiri nan `ebol : `novkarpoc `nte
Pi=p=na.

Tie etshrom epshal en katharos, thie etas
moetie gen pen kahie, oewoh as fierie nan
evol, en oe karpos ente pie Epnevma.
 ثى إيطاس موتى خين بين: تى إتشروم إبشال إنكاثاروس
. إنؤكاربوس إنتى بى إبنفما:  أووه أسفيرى نان إيفول: كاهى
De zuivere tortelduif, die in ons land heeft
geroepen, en ons bracht, de Vrucht van de Geest.

 ثمرة:  وأينعت لنا:  التي نادت في أرضنا: اليمامة النقية
. الروح

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

:  في إيطافئى إيجين بي شيرى: بى إبنفما إم باراكليتون
. كاطا إبتيبوس إن نوئى: هيجين نى موؤ إنتى بى يورذانيس
De Geest de Parakliet, kwam neer op uw Zoon, in
de wateren van de Jordaan, volgens het toonbeeld
van Noach.

 كمثال:  في مياه األردن:  الذي حل على إبنك: الروح المعزي
. نوح

%srompi jar `ete `mmav : `n0oc achi2ennov4i
nan : `n5hir3n3 `nte F5 : 03-`etac2wpi
2anirwmi.
Tie etshrompie `3ar e-te emmav, enthos as hie
shennoefie nan, en tie hierienie ente Efnoetie,
thie etas shopie sha nie roomie.
 إنثوس أسهى شين نوفى نان: تى إتشرومبى غار إيتى إمماف
. ثى إيطاس شوبى شانى رومى:  إنتى هيرينى إنتى إفنوتى:

Want die duif, heeft ons verklaard, de vrede
van God, jegens de mensheid.
. الذي صار للبشر:  بسالم هللا:  هي بشرتنا: ألن تلك الحمامة

` 0o hwi w
N
` tenhelpic: 5srom`p2al `nno`3te: `are`ini `mpinai nan: `are4ai qaro4 qen tenegi.
Entho hooi oo ten helpies, tie etshrom epshal enno
ie-te, a-re ienie em pie nai nan, are fai `7arof `7en te
nezjie.

:  تى إتشروم إبشال إن نو إيتى: إنثو هوى أوتين هيلبيس
. آرى فاى خاروف خين تي نيجي: آرى إينى إمبى ناى نان
Zoals u ook O onze hoop, de rationele tortelduif,
ons genade heeft gebracht, en Hem gedragen heeft
in Uw schoot.

:  أتيت لنا بالرحمة:  اليمامة العقلية: وأنت أيضا يا رجائنا
. وحملته في بطنك

Ete fai pe I=3c: pimici `ebolqen `Fiwt : avmac4
nan `ebol `nq35 : a4er penjenoc `nremhe.

E-te fai pe Iesoes, pie miesie evol gen Efjot,
avmasf nan evol en `7ietie, af er pen khenos
en rem-he.
 أفماسف:  بى ميسى إيفول خين إفيوت: إيتى فاى بى إيسوس
. إفئير بين جينوس إنريمهى: نان إيفول إنخيتى
Dat is Jezus, de Eniggeborene van de Vader;
Hij is voor ons uit u geboren, en heeft onze
geslacht bevrijd.
.  وحرر جنسنا:  ولد لنا منك:  من اآلب: إى يسوع المولود

Fai jar marentaovo4 : `ebolqen penh3t n
` 2orp :
menencwc on qen penkelac : enw2 `ebol
engw `mmoc.
Fai `3ar ma-ren ta oeof, evol gen pen hiet en
shorp, menensoos on `7in pen ke las, en oosh evol
en khoo emmos.

:  إيفول خين بين هيت إنشورب: فاى غار مارين طا اواوف
 إنؤش إيفول إنجو: مين إنسوس أون خين بين كيالس
.إمموس
Laten wij daarom verklaren, eerst met ons hart,
dan ook met onze tong, verkondigend en zeggend:

 صارخين:  بلساننا أيضا:  اوال وبعد ذلك: فلنقل هذا من قلبنا
. قائلين

Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o nak `n`qr3i `nq3ten
: `noverfei `nte Pek=p=na =e=0v: ev5-do7oloji`a nak.
Zje Penshois Iesoes pie Egrestos, ma thamio nak
en egrie en gie-ten, en oe-erfee ente pek Epnevma
eth-oewab, evtie zokso-lokheeja nak.

 ماثاميو ناك إن إخرى: جى بينشوس إيسوس بخرستوس
 إفتى:  إنؤ إرفى إنتى بيك إبنفما إثؤواب: إنخيتين
. ذوكصولوجيا ناك
“O onze Heer Jezus Christus, maak in ons een
heiligdom, voor Uw Heilige Geest, die U
verheerlijkt.”

 لروحك القدوس:  إجعل لك فينا هيكال: يا ربنا يسوع المسيح
.  يعطيك تمجيدا:

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:  تي أورو إممي إن آليثيني: شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل

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:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين تشويس إيسوس بخرستوس
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:
Index van De Doxologieen - فهرس الذوكصولوجيات

Doxologie voor de
Aartsengel Michaël

ذكصولوجية رئيس المالئكة
ميخائيـل

Mi,ayl `p`ar,wn `nna nivyoui@ n
` ;of on etoi
`nsworp@ qen nitaxic `naggelikon@ efsemsi
`mpe`m;o `mP=o=c.
Miecha-iel ep argon en na nie fie-oewie: enthof et-oi
en shorp: gen nie taksies en ankheliekon: ev shemshie em pe emtho em Eptshois.
 خين:  إنثوف إيتوي إن شـورب: ميخائيل إب أرخون إن نا ني فيئوي
. إيف شمشي إم بي إمثو إم إبتشويس: ني طاكسيس إن أنجيليكون
Michaël, het hoofd van de hemelingen: is de eerste:
onder de rangen van de engelen: en hij dient voor
de Heer.

 فى الطقــوس:  هـــو األول: ميخائيـل رئيس السمائييـن
. يخـدم أمـام الـرب: المالئكيـة

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

:  بسـؤال ميخائيـل:  مراحمه ورأفاته: إن اللـه يُـرسل لنـا
.رئيس المالئكـة العظيــم

Saujwk `ebol `nje nikarpoc@ hiten nentwbh
`mMi,ayl@ je `n;of etqent `eqoun `eV]@ ef]ho
`e`hryi `ejwn.
Shav khook evol enzje nie karpos: hieten nen toobh
em Miecha-iel: zje enthof et gent e-goen e-Efnoetie:
ef tieho e-ehrie e-khoon.
 جي:  هيتين نين طوبه إم ميخائيل: شافجوك إيفول إنجي ني كاربوس
. إف تيهو إإهـري إيجون: إنثوف إت خنت إيخون إفنوتي
De oogst wordt vervolmaakt: door de voorbeden
van Michaël: want hij is dicht bij God: en vraagt
Hem namens ons.

:  ألنه قريــب الى اللـه:  بطلبــات ميخائيــل: وتكمــل األثمار
.يسأل عنــــــا

Taio niben e;naneu@ nem dwron niben etjyk
`ebol@ eunyou nan `ebol `m`pswi@ hiten `Viwt `nte
niouwini.
Tajo nieven ethna-nev: nem dooron nieven et zj-iek
evol: ev neejoe nan evol e-epshooi: hieten Efjoot
ente nie oe-ooinie.

:  نيم ذورون نيفين إت جيك إيفـول: طايـو نيفين إثنا نيف
. هيتين إفيـوت إنتي ني أو أويني: إفنيو نان إيفـول إم إبشوي
Iedere gave die goed is: en elk geschenk dat
volmaakt is: daalt van boven neder: van de Vader
der lichten.

 إنما تهبط لنـا من فـوق:  وكل موهبة تامة: كل عطية صالحة
. من عنـد أبى األنــوار:

Marenhwc `nten]`wou@ `ntenouwst `n}`triac =e;
= =u@
etoi `n`omooucioc@ e;myn `ebol sa `eneh.

Maren hoos en ten tie oo-oe: en ten oe-oosht
en tie Etreejas eth-oe-wab: et oi en omooesios: eth-mien evol sha eneh.
 إن تين أوأوشت إن تي إترياس:مارين هـوس إن تين تي أوأو
. إثمين إيفـول شا إينيه:  إت أوي إن أومو أوسيوس: إثؤواب
Laat ons prijzen en verheerlijken: en knielen
voor de Heilige: Wezensgelijke Drie-eenheid:
die tot in eeuwigheid is.
 المساوي الـدائم:  ونسجـد للثالوث القـدوس: فلنسبح ونمجــد
. إلى األبــد:

Ari`precbeuin `e`hryi ejwn@ w pi`ar,yaggeloc =e=;=u@
Mi,ayl `par,wn `nna nivyou`i@ `ntef,a nennobi
nan `ebol.

Arie epres-ve-vien e-ehrie e-khon: oo pie arshie
ankhelos eth-oe-wab: Miecha-iel ep argoon en na
nie fie-oewie: entef ka nen nove nan evol.
:  أو بي أرشي آنجيلوس إثؤواب: أري إبريسفيفين إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول: ميخائيل إب أرخون إن نا ني فيؤوي
Wees onze voorspraak: o heilige aartsengel:
Michaël het hoofd van de hemelingen: dat Hij onze
zonden vergeeft.
:  ميخائيـل رئيس السمائييـن:  يارئيـس المالئكة الطاهـر: إشفـع فينــا
.ليغفــر لنــا خطايانــــا
Index van De Doxologieen - فهرس الذوكصولوجيات

Doxologie voor de
Aartsenge
Ghabreej-iel

ذكصولوجية رئيس المالئكة
غبريال

* Gabriyl pi`aggeloc @ afnau `erof `nje Daniyl @
efoh`i `eratf hijen nefvat @ hijen nen`cvotou
`m`viaro.
* Gabriël pie ankhelos, af naf irof inzje Daniiel, ef-ohie iratf hizjen nef-fat, hizjen nen is
fotoe im if-jaro.

 إف:  أفناف إيروف إنجي دانييل: * غبرييل بي أنجيلوس
. هيجين نين إفوتو إم إفيارو: اوهي إيراتف هيجين نيف فات
* Gabriël de aartsengel, is door Daniël gezien,
staande op zijn voet, bij de oever van de
rivier.
 على شاطىء:  واقفا على قدميه:  رآه دانيال: * غبلاير المالك
.النهر

*Afcouten tefjij `ebol @ `nou`inam sa `e`hryi `e`tve
@ `etafwrk `mvyet`[oci @ vy`etsop sa `eneh.
* Afsoten tef-zjizj ivol, in owie-nam sha i-ihrie
i-etfe, itaf khok imfie et-etshosie, fie-etshop
sha ieneh.

 إن اووي نام شا إإهري إإتفي: * أف سوتين تيف جيج إيفول
. في إتشوب شا إينية:  إيطاف اورك إم في إتتشوسي:
* Terwijl hij ophief, zijn rechterhand naar de
Hemel, zwoor hij bij de Allerhoogste, die
eeuwig leeft.
. الدائم الى األبد:  وحلف بالعلى:  الى السماء: * ومد يده اليمنى

* Je icjen oucyou sa oucyou @ sa `tkevasi `nte
oucyou @ sa `pjwk `ebol `nte nihoracic @ `anok
]natamok `erwou.
* Zje is-zjen o-sie-o sha o-sie-o, sha it-kef-ashi inte o-sie-o, sha ip-khok ivol inte nie horasis,
anok tie na-ta-mok er-o-oe.
:  شا إت كي فاشي إنتي اوسيو: * جي يس جين اوسيو شا او سيو
 أنوك تي نا طاموك: شا إب جوك إيفول إنتي ني هوراسيس
.إيرواو
* Zeggende: “een tijd, tijden, en een halve tijd,
tot deze dingen voleindigd zijn, zal ik je laten
zien.
:  الى تمام الرؤيا:  والى نصف زمان: * قائال من زمان الى زمان
.أنا أخبرك بها

* Ari`precbeuin
`e`hryi
`ejwn@
w
`
pi`ar,`aggeloc =e;
= =ui@ Gabriyl pifaisennofi@
`ntef,a nennobi nan ebol.
* Arie ipres-ve-vien ie-ehrie ie-khon, o pie
arshie ankhelos es-o-web, Ghabriël pie fai
shen-nofi, intef ka nen novi nan ivol.
:  أو بي أرشي آنجيلوس إثؤواب: * أري إبريسفيفين إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول: غبرييل بي فاي شين نوفي
* Wees onze voorspraak, O heilige aartsengel,
Gabriël de boodschapper, dat Hij onze zonden
vergeeft.
... ليغفرلنا:  غبلاير المبشر: يا رئيس المالئكة الطاهر: * اشفع فينا
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Doxologie voor alle
Hemelingen
ذكصولوجيـة للسمائييـن

sasf `nar,yaggeloc @ ce`ohi `eratou euerhumnoc @
`mpe`m;o `mpipantokratwr@ eusemsi `mmuctyrion
ethyp.
Shashf en arshie ankhelos: se o-hie eratoe ev erhiemnos: em pe emtho em pie pan-tokrator: ev
shem-shie em miestierion et-hiep.

: سيؤهى إيراطو إف إرهيمنوس: شاشف إن إرشى أنجيلوس
 إف شيمشى إم ميستيريـون: إمبى إمثو إمبى باندوكراطور
.إتهيب
Zeven aartsengelen: prijzen terwijl zij staan: voor
de Pantokrator: en dienen het verborgen mysterie.

:  أمام الضابط الكـل:  وقـوف يسبحـون: سبعة رؤسـاء مالئكة
.يخدمـون الســر الخفي

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

Miecha-iel pe pie hoewiet: Ghabrie-jiel pe pie
mah esnav: Rafa-iel pe pie mah shomt: kata
ep-tiepos en tie Etreejas.
 رافائيل بى: غابرييل بى بى ماه إسناف:ميخائيل بى بى هويت
. كاطا إبتيبوس إن تى إترياس:بى ماه شومت
Michaël is de eerste: Gabriël is de tweede: Rafaël is
de derde: een symbool van de Drie-eenheid.

: رافائيل هـو الثالث: غبريال هـو الثاني:ميخائيل هو األول
.كمثال الثالوث

Couriyl Cedakiyl@ Cara;iyl nem Ananiyl@
nainis] `nreferouwini =e=;=u@ nyetwbh `mmof `e`hryi
`ejen picwnt.
Soerie-jiel: Sedakie-jiel: Sarathie-jiel nem Ananiejiel: nai nieshtie en ref er oe-ooinie eth-oe-wab: nie
e-toobh emmof e-ehrie ezjen pie soont.
 ناى نيشتى إنريف إر:  ساراثييل نيم آنانييل: سورييل سيداكييل
. نى إت طوبه إمموف إإهرى إيجين بي سونت: أوؤينى إثؤواب
Soriël, Sedakiël: Sarathiël en Ananiël: de grote
heilige stralenden: die tot Hem bidden voor de
schepping.

 هؤالء المنيرون العظماء:  سراثيال وأنانيال: سولاير سداكيال
. يطلبـون منه عن الخليقــة: األطهار

Ni,erobim nem niCeravim@ ni`;ronoc nimet=o=c
nijom@ pi`ftoou `nzwon `n`acwmatoc@ etfai qa
piharma `n;eoc.
Nie Sheroebiem nem nie Serafiem: nie ethronos nie
met tshois nie khom: pie eftoe en zoo-on en
asoomatos: et fai ga pie harma en The-os.
 نى إثرونـوس نى ميت تشويس نى: نى شيروبيـم نيم نى سيرافيـم
. إتفاى خابي هارما إن ثيـؤس: بى إفتـو إنزوؤن إن آسوماطوس:جوم
De Cherubim en de Serafim: de Tronen,
Heerschappijen en Machten: en de vier
onlichamelijke Wezens: die de Troon van God
dragen.
 واألربعـة:  الكراسي األرباب والقـوات: الشاروبيـم والسيـرافيـم
. الحاملون مركبة اللـه:مخلوقـات غيـر المتجسدين

Pijout `ftou `m`precbuteroc@ qen ]ek`klyci`a `nte
nisorp `mmici@ `euhwc `erof qen oumetatmounk@
euws `ebol eujw `mmoc.
Pie khoet eftoe em epresvieteros: gen tie eklieseeja
ente nie shorp em mesie: ev hoos erof gen oe-met at
moenk: ev-oosh evol ev-khoo emmos.
 خين تى إككليسيا إنتى ني: بى جوت إفتـو إم إبريسفي تيـروس
 إفـؤش:  إف هـوس إيـروف خين أوميت أطمونك: شورب إم ميسى
.إيفـول إفجـو إموس
De Vierentwintig Oudsten: in de kerk der
eerstgeborenen: prijzen Hem onophoudelijk:
roepende en zeggende.
 يسبحونـه بال:  في كنيســة األبكـار: األربعة والعشـرون قسيســا
: صارخيـن قـائليــن: فتـور

Je agioc o` :eoc@ nyetswni matal[wou@ agioc
Ic,uroc@ nyetauenkot P=o=c ma`mton nwou.

Zje akhios o The-os: nie et shoonie ma taletshoo-oe: akhios is shiros: nie etav en kot
Epshois ma emton noo-oe.
 آجيوس:  نى إتشونى ماطالتشوؤ: جى آجيوس أوثيؤس
 نى إيطاف إنكـوت إبتشويس ما إمطون نوؤ: يسشيروس
“Heilige God: de zieken genees hen: Heilige
Sterke: schenk rust aan de ontslapenen o
Heer.
 الراقــدين:  قـدوس القـوي:  المرضي إشفهـم: قـدوس اللـه
.يارب نيحهـم

Agioc A;anatoc@ `cmou `etek`klyronomi`a@ mare
peknai nem tekhiryny@ oi `ncobt `mpeklaoc.

Akhios athanatos: esmoe e-tek eklieronomeeja: ma-re pek nai nem tek hierienie: oi en
sovt em pek la-os.
 مارى:  إسمو إيتيــك إكليرونوميا: آجيــوس آثاناطــوس
. أوى إنســوبت إمبيك الؤس: بيــك ناى نيم تيــك هيرينى
Heilige Onsterfelijke: zegen Uw erfdeel: en
moge Uw genade en vrede: een vesting zijn
voor Uw volk.
 ولتكن رحمتـك:  بارك ميـراثـك: قـدوس الذي ال يموت
. حصنا لشعبـك: وسالمك

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

Zje ek-oe-wab oewoh ek-oe-wab ek-oe-wab
Epshois sava-oot: etfe nem epkahie meh evol:
gen pek oo-oe nem pek tajo.
: إكـؤواب إبتشـــويس صاباؤوت: جى إكـؤواب أووه إكـؤواب
 خين بيــــــك اواونيـــم بيــك: إتفى نيـــم إبكاهى ميه إيفــول
.طايـو
Heilig, heilig, heilig: is de Heer der Heerscharen:
hemel en aarde zijn vol: van Uw glorie en Uw eer.”

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

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

Af shan khos em pie allieloeja: sha-re na nie
fie-oe-wie oewoh em moo-oe: zje akhios
amien allieloeja: pie oo-oe fa Pennoetie pe.
 شــارى نانى فيـــؤوى أووه: أفشان جــوس إمبى آلليلويــا
 بى أوؤفـــا بيـــن:  جى آجيــــوس آميــن الليلويـــا: إممــوؤ
.نــوتى بى
En wanneer zij zeggen Halleluja: antwoorden de
hemelingen: “Heilig amen halleluja: glorie zij aan
onze God.”

 قــدوس:  يتبعهم السمائيـون قائليـن: إذا ما قالـوا هلليلويا
.  المجــد هــو إللهنا: آميـن هلليلويا

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

Arie epres ve-vien e-ehrie e-khoon: nie strateeja en ankheliekon: nem nie taghma en
epoeranion: entef ka nen novie nan evol.
:  نى ستراتيا إن أنجيليكون: أري إبريسفيفيـن إإهري إيجون
. إنتيف كانين نوفي نان ايفول:نيم نى طاغما إن إيبورانيـون
Wees onze voorspraak: o engelenscharen: en de
hemelse rangen: dat Hij onze zonden vergeeft.

 والطغمــــات:  أيهــا العساكـــر المالئكيـــة: إشفعــوا فينا
. ليغفـــــر لنا خطايانا: السمائيــــة
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Doxologie voor de
heilige Johannes de
Doper
ذكصولوجيـة للقـديس يوحنـا
المعمـدان

Aferme;re
`nje
Iwannyc@
qen
pi`ftoou
`n`eu`aggelion@ je ai]wmc `mPacwtyr@ qen nimwou
`nte piIordanyc.
Af er meth-re enzje Jo-annies, gen pie eftoe en
evankhelion, zje ai tie ooms em pa Sootier, gen nie
moo-oe ente pie Jordanies.

: خين بى أفتو إن إف أنجيليون: أف إيرميثرى انجى يؤانس
. خين نى مؤو بى يورذانيس: جى أيتى اومس إم باسوتير
Johannes heeft getuigd, in de vier Evangeliën,
zeggende: “Ik heb mijn Verlosser gedoopt, in de
wateren van de Jordaan.

 فى:  أنى عمدت مخلصي:  في األناجيل األربع: شهد يـوحنـا
.مياه األردن

Ainau `epi`Pneuma =e;
= =u@ etaf`i epecyt `ebolqen
`tve@ aicwtem `e`t`cmy `nte `Viwt@ ecws ebol ecjw
`mmoc.
Ai nav e-pie Pnevma eth-oewab, etaf ie e-pesiet evol
gen etfe, ai sootem e-et esmie ente Efjoot, es-oosh
evol es khoo emmos.
 أيسوتيم: إيتاف اي إبسيت إيفول خين إتفى:آيناف إبي إبنفما إثؤواب
. إس اوش إيفول إسجو امموس: اي إت إسمى إنتى إفيوت
Ik zag dat de Heilige Geest, nederdaalde uit de
hemel, ik hoorde de stem van de Vader, roepende
en zeggende:

 وسمعت:  عندما نزل من السماء: ونظرت الـروح القـدس
. صارخـا قائال: صوت اآلب

Je vai pe Pasyri pamenrit@ e` ta ta'u,y ]ma]
`nqytf@ afer paouws cwtem `ncwf@ je `n;of pe
pireftanqo.
Zje fai pe Pashierie pa menriet, e-ta ta psieshie tie
matie en gietf, af er pa oe-oosh sootem ensoof, zje
enthof pe pie ref tan-go.
: إيطاطا إبسيشى تى ماتى إنخيتس: جى فاى بى باشيرى بامنيريت
. جى إنسوف بى بيريف تانخو: أف إير با اواوش سوتيم إنسوف
Dit is Mijn Geliefde Zoon, in wie mijn ziel behagen
heeft, Hij doet mijn wil luistert naar Hem, want Hij
is de Levengever.”

 وصنع مشيئتي:  الذى سرت به نفسي: هــذا هــو ابنى حبيبي
. ألنه هـو المحيي: اسمعـوا له

Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ w
`
pi`prodromoc
`mbaptictyc@ Iwannyc piref]wmc@ `ntef,a
nennobi nan ebol.
Arie pres-vevien e-ehrie e-khoon, oo pie prodromos
em vaptiesties, Jo-annies pie ref tie ooms, entef ka
nen novie nan evol.
 أوبى إبروذروموس ام فابتيس تيس: أرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. انتيف كانين نوفى نان إيفول:  يؤانس بى ريفتى اومس:
Wees onze voorspraak, o voorloper en doper,
Johannes de Doper, dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفر لنـا:  يوحنا المعمدان:  أيها السابق الصابغ: اشفع فينا
.خطايانا
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Doxologie voor onze
vaders de Apostelen
ذكصـولـوجيـة لآلبـاء الـرسـل

Kurioc
Iycouc
Pi`,rictoc@
afcwtp
`nnefapoctloc@ `ete Petroc nem An`dreac@
Iwannyc nem Iakwboc.
Kierios Iesoes pie Egriestos , af sootp en nef
apostolos, e-te Petros nem Anedreas, Jo-annies
nem Jakobos.
 أف صوتب إن نيف آبوسطولوس: كيريوس إيسوس بي إخرستوس
. يؤانس نيم ياكوبوس:  إيتى بيتروس نيم أنذرياس:
Onze Heer Jezus Christus: heeft Zijn apostelen
gekozen: dat zijn Petrus en Andreas: Johannes en
Jakobus.

 وهم بطـرس وأنـدراوس:  اختار رسله: الـرب يسـوع المسيح
. ويوحنـا ويعقـوب:

Loipon Villippoc nem Ma;eoc@ Bar;olomeoc
nem :wmac@ Iakwboc `nte Alveoc@ nem Cimwn
pikananeoc.
Liepon Filippos nem Matte-os, Bartholome-os
nem Toomas, Jakobos ente Alfe-os, nem Siemon
pie Kana-ne-os.
:  بارثولوميؤس نيم توماس: ليبون فيليبـوس نيم ماتثيـؤس
. نيم سيمون بى كانانيـؤس: ياكوبـوس إنتى ألفيؤس
En ook Filippus en Mattheus: Bartolomeus en
Tomas: Jakobus de zoon van Alfeus: en Simon de
Kanaäniet.

:  ويعقـوب بني حلفي:  وبرثولماوس وتوما: وفيلبس ومتى
.وسمعان القاناني

:addeoc nem Mat;iac@ Pauloc nem Markoc nem
Loukac@ nem `pcepi `nte nyma;ytyc@ nyetaumosi
`nca Pencwtyr.
Thaddeos nem Matthias, Pavlos nem Markos nem
Loekas, nem epsepie ente nie mathieties, nie etav
moshie ensa Pensootier.
 نيـم:  بافلــوس نيـم ماركـوس نيـم لوكاس: تاديـؤس نيـم ماتثيــاس
. نى إيطــاف موشى إنسابيـن سوتيــــر: إبسيبى إنتى نى ماثيتيــس
Taddeus en Mattias: Paulus: Marcus en Lucas: en
de overige discipelen: die onze Verlosser hebben
gevolgd.

 وبقيـة التالميــذ:  وبولس ومرقس ولوقـا: وتداوس ومتياس
. الذين تبعــوا مخلصنا:

Mat;iac vyetafswpi@ `n`tsebi`w `nIoudac@ nem
`pjwk `ebol nem `pcepi@ `nnyetaumosi `nca
Decpota.
Matthias fie etav shoopie, en et-shevio en Joedas,
nem ep khook evol nem epsepie, nie etav moshie
ensa zespota.
 نيـم إبجـوك:  إن إتشيفيـو إن يـوداس: ماتثياس في إيطاف شـوبى
. نى إيطاف موشى إنسا ذيس بوطــا: إيفـول نيـم إبسيبى
Matthias werd gekozen: in plaats van Judas: en
vulde de overigen aan: die de Meester hebben
gevolgd.

: وكامل بقيـة التالميذ:  عوضا عن يهـوذا: متياس الـذي صار
.الذين تبعـوا السيـد

Apou`qrwou senaf `ebol@ hijen `pho `m`pkahi
tyrf@ ouoh noucaji auvoh@ sa auryjc
`n]oikoumeny.

A-poe egroo-oe shenaf evol, hiezjen ep-ho em
ep kahie tierf, oewoh noe sazj-ie av foh, sha
avriekhs en tie ie-koemenie.
:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: آبو إخـروؤ شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووه نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.

 إلى:  وبلغ كالمهم:  وجه األرض كلها: خرجت أصواتهم إلى
.أقطار المسكونة

Twbh ....@ w
`
na=o=c `nio] `n`apoctoloc@ nem
pi`sbe`cnau `mma;ytyc@ `ntef ,a nenobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo natshois en
jotie en apostolos, nem pie eshve esnav emmathieties, entef ka nen novie nan evol.
 نيــم بى إشفى:  أوناتشــويس إنيـوتى إن آبوسطولـوس: ...طوبه
... إنتيف: إسنــاف إمماثيتيــس
Bid tot de Heer namens ons: mijn meesters en
vaders de apostelen: en de 72 discipelen: dat Hij
onze zonden vergeeft.
..… ليغفــر:  واإلثـنان والسبعـون تلميذا:  يا سادتي اآلبـاء الرسـل:.…أطلبوا
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De doxologie voor de
Heilige Johannes de
Evangelist

ذكصـولـوجيـة القديس يوحنا
اإلنجيلي

Iwann3c pipar0enoc: `p23ri `nZebedeoc : `ebol qen
nirem `mB3dcaide : qen `tfvl3 `nte Zebolon.
Joannes pi parsenos, ipshirie in Zebede-os,
ivol gen ni rem im Bit-saide, gen it filie inte
Zebolon.

 إيفول خين:  إبشيري إنزي في ذيؤس: يؤانس بي بارثينوس
. خين إتفيلي إنتي ذي فولون: ني ريم إم فيذ صاي ذي
Johannes de Maagd, de zoon van Zebedeus,
een bewoner van Betsaida, van de stam van
Zebulon.

 من سبط:  من أهل بيت صيدا:  إبن زبدي: يوحنا البتول
. زبولون

A4cwtp `mmo4 `nge P==x=c : a4`erovma03t3c na4 :
ovoh pi`apoctoloc : na4mei `mmo4 `ema2w.
Af sotp immof inzje Pegrestos, af er omasities naf, owoh pi apostolos naf me immof
e-ma-sho.

اوماثيتيس
ُ  أف إير: أفسوتب إمموف إنجي بي إخريستوس
. ناف مي إمموف إماشو:  اووه بي أبوسطولوس: ناف
Christus heeft hem gekozen, en heeft hem een
discipel gemaakt voor Zichzelf, en ook een
apostel, en hij had Hem erg lief.

 وكان يحبه:  ورسوال:  وصيره تلميذا له: إختاره المسيح
. جدا

` 0o4
N
on
menenca
pid3pnon:
a4rwteb `mmo4 `e`hr3i `egen: `0mectenh3t `mpen=c=w=r:
ovoh a4goc nim f3e0nat3ik.
Insof on menensa pi zipnon, af roteb immof ie
ehrie iezjen, is mes tenhiet im Pensotier, owoh
af khos nim fie esnatiek.

:  أفروتيب إمموف إإهري إيجين: إنثوف اون مينينصا بي ذيبنون
.  اووه أفجوس نيم في إثناتيك: إثميس تينهيت إم بين سوتير
Ook na het avondmaal, rustte hij op de
schouder, van onze Verlosser en zei tot Hem,
“Wie zal U verraden.”

 وقال من:  إتكأ على صدر مخلصنا: وهو أيضا بعد العشاء
.  الذي يسلمك: هو

N
` 0o4 on e` ta4cagi e0b3t4: `nge P=x=c qen rw4 =e0
= v:
ge `e2wp ei2anovw2 `exa4: `efai 2a5`i `aqok `ncwk.
Insof on etaf sazj-ie esvietf, inzje Pegrestos
gen rof es-o-web, zje e-shop e-shan o-osh e
kaf, e fai shatie ie a-gok insok.

 إنجي بي إخريستوس خين: إثنوف اون إيطاف صاجي إثفيتف
 إفاي شاتي: اواووش إكاف
ُ  جي إشوبأي شان: روف إثؤواب
. أخوك إنثوك
Christus heeft van u gesproken, door Zijn
heilige mond, “Indien ik wil dat hij blijft totdat
ik kom, wat gaat het u aan?”

 إذا:  من اجله المسيح بفمه الطاهر: وهو ايضا الذي تكلم
.  لحين مجيئي فماذا لك: إردت ان أجعله يبقى

Ovoh menenca map `nrompi: e` 5anactacic =e=0v:
a4`cqai `mpe4evajjelion: a4hiwi2 `mmo4 qen
pikocmoc.
Owoh menensa map in rompie, e tie
anastasies es-o-web, af is gai im pef
ankhelion, af hi oish immof gen pi kosmos.

 أف:  إيتي أناسطاسيس إثؤواب: اووه مينينصا إن رومبي
 آف هي اويش إمموف خين بي: إسخاي إمبيف إف أنجيليون
. كوزموس
En na dertig jaren, na de Heilige Opstanding,
schreef hij zijn Evangelie, en predikte tot de
wereld.
 وكرز به في العالم:  كتب إنجيله:  للقيامة المقدسة: وبعد ثالثين سنة

Xere nak w
` pipar0enoc: xere pievajjelict3c:
xere pi`apoctoloc: `nte P=x=c ovoh ma03t3c.
Shere nak o pi parsenos, shere pi
evankhelisties, shere pi apostolos, inte
Pegrestos owoh masities.

:  شيري بي إف أنجيليستيس: شيري ناك اوبي بارثينوس
 إنتي بي إخريستوس اووه: شيري بي أبوسطولوس
.ماثيتيس
Wees gegroet maagdelijke, wees gegroet
evangelist, wees gegroet apostel, en discipel
van Christus.

:  السالم لرسول:  السالم لالنجيلي: السالم لك أيها البتول
. المسيح وتلميذه

`Wovniatk qen ovme0m3i: w
` pimenrit `nte P=x=c:
Iwann3c picwtp `mm3i: `p23ri `nZebedeoc.
O-oe ni-jetk gen oe-mesmie, o pi menriet inte
Pegrestos, Joannes pi sotp immie, ipshirie in
Zebede-os.

 اوبي مينريت إنتي بي إخريستوس: اوميثمي
ُ اوواونياتك خين
ُ
.  إبشيري إنزيفي ذيؤس:  يؤانيس بي سوتب إممي:
Waarlijk gezegend bent u, O geliefde van
Christus, Johannes de ware gekozene, de
zoon van Zebedeus.

 يوحنا المختار الحقيقي:  يا حبيب المسيح: طوباك بالحقيقة
.  ابن زبدي:

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pipar0enoc `nevajjelict3c :
I=w=a pi`apoctoloc : `nte4xa nennobi nan `ebol.

Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon, o pi
parsenos in evankhelisties, Joannes pi
apostolos, intef ka nen novi nan ivol.
 اوبي بارثينوس إن إف أنجيليستيس: طوبه إم إبشويس إإهري إيجون
 إنتيف كانين نوفي نان:  يؤانيس بي أبوسطولوس:
.إيفول
Bidt tot de Heer namens ons, O maagd en
evangelist, Johannes de apostel, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 ليغفر لنا:  يوحنا الرسول:  أيها البتول اإلنجيلي: اطلب من الرب عنا
.خطايانا
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Doxologie voor de
heilige Markus de
Evangelist

ذكصـولـوجية للقـديس
مارمـرقـس البشيـر

Markoc piapoctoloc@ ouoh pieuaggelictyc@
pime;re qa ni`mkauh@ `nte pimonogenyc `nnou].

Markos pie apostolos: oewoh pie ev-ankheliesties: pe methre ga nie em kavh: ente pie
mono-khenies en noetie.
 بى:  أووه بى إيف أنجيليستيس: ماركوس بى آبوسطولوس
. إنتى بي مونوجينيس إن نوتى: ميثرى خانى إمكافه
O Markus de Apostel: en de Evangelist: de
getuige van het leed: van de Eniggeboren
God.
 اإلله:  الشاهــــــد آلالم:  واإلنجيلي: يامـرقـس الــرســول
.الوحيـــــد

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

Ak-ie ak er oe-ooinie eron: hieten pek ev
ankhelion: ak et savon em Efjoot nem
Epshierie: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 أك:  هيتين بيك إيف إنجيليون: أكئى أكئير أوؤينى إيرون
. نيم بى إبنفما إثـؤواب: إتسافون إم إفيـوت نيم إبشيرى
U kwam en verlichtte ons: door uw
Evangelie: en leerde ons de Vader en de
Zoon: en de Heilige Geest.
 والــروح:  وعلمتنا اآلب واإلبن: بإنجيلك: أتيت وأنرت لنـا
.القــدس

Akenten `ebolqen `p,aki@ `eqoun `epiouwini `mmyi@
aktemmon `mpiwik `nte `pwnq@ etaf`i `epecyt
`ebolqen `tve.
Ak enten evol gen ep kakie: e-goen e-pie oe-ooinie
emmie: ak tem-mon em pie ooik ente ep oon-g: etaf
ie e-pesiet evol gen etfe.
 أكتيمون:  إيخون إيبى أوؤينى إممى: أك إينتين إيفول خين إبكاكي
. إيطاف إى إيبيسيت إيفـول خين إتفى: إمبى أويك إنتى أبؤنخ
U bracht ons uit het donker: naar het Ware Licht:
en gaf ons van het Brood des Levens: dat uit de
hemel is neergedaald.

 وأطعمتنا خبـز:  إلى النـور الحقيقي: وأخرجتـنا من الظلمة
. الـذي نـزل من السماء: الحياة

Au[i`cmou `n`qryi `nqytk@ `nje nivuly tyrou `nte
`pkahi@ ouoh nekcaji auvoh@ sa auryjc
`n]oikoumeny.
Av etshie esmoe en egrie en gietk: enzje nie fielie
tieroe ente ep kahie: oewoh nek sazj-ie av-foh:
sha av-riekhs en tie ie-koemenie.
: إنجى نى فيلى تيـرو إنتى إبكاهى: أفتشى إسمو إن إخرى إنخيتك
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووه نيك ساجى أف فـوه
Al de stammen van de aarde: werden gezegend
door u: en uw woorden hebben gereikt: tot de
einden der wereld.

 أقطـار:  وأقـوالـك بلغت إلى:  كل قبائـل األرض: تباركت بك
.المسكونة

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

Shere nak oo pe martieros: shere pe ev
ankheliesties: shere pe apostolos: Markos pie
theo-riemos.
:  شيرى بى إيف آنجيليستيس: شيرى ناك أوبى مارتيروس
. ماركوس بى ثيؤريموس: شيرى بى آبوسطولوس
Wees gegroet o martelaar: wees gegroet
Evangelist: wees gegroet apostel: Markus de
Godziener.
:  السالم للـرسول:  السالم لإلنجيلي: السالم لك أيها الشهيـد
.مرقـس ناظــر اإلله

Twbh ....@ w
` pi;ewrimoc `neuaggelictyc@ abba
Markoc pi`apoctoloc@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie theoriemos en ev ankheliesties: Markos pie apostolos:
entef ka nen novie nan evol.
 ماركوس بى:  اوبى ثيؤريموس إن إيف آنجيليستيس: ... طوبه
. إنتيف كانين نوفى نان إيفــول: آبوسطولوس
Bid tot de Heer namens ons: o Godziener en
Evangelist: Markus de apostel: dat Hij onze zonden
vergeeft.
. ليغفــر لنـا خطـايانـا:  مرقـس الـرسول:  يا ناظـر اإلله اإلنجيلي: ... أطلب
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Doxologie voor de
heilige martelaar
Georgius (St. Joris)
ذكصولوجية للشهيد
مارجرجس

s`asf `nrompi afjokou `ebol@ `nje vy=e=;=u
Gewrgioc@ `ere pi`sbe `nouro `nanomoc@ eu]hap `erof
`mmyni.
Shashf en rompie af kho-koe evol: enzje fie eth-oewab Georgios: e-re pie eshve en oero en anomos: ev
tie hap erof em mienie.
:  إنجى في إثـؤواب جيؤرجيـوس: شاشف إنرومبى أفجوكــو إيفــول
. إفتى هاب إيـروف إممينى: إيـرى بى إشفى إنؤرو إن آنوموس
De heilige Georgius: heeft zeven jaren voltooid:
terwijl hij dagelijks werd veroordeeld: door
zeventig goddeloze koningen.

 ملكا70  وال:  القـديس جاورجيوس: سبع سنين أكملها
. يحكمـون عليه كل يــوم: منافقيـن

Mpou`svwnh `mpeflogicmoc@ oude pefnah]
etcoutwn@ oude tefnis] `n`agapy@ `eqoun `e`pouro
P=,=c.
Em poe esh foonh em pef lokhiesmos: oe-ze pef
nahtie et soe-toon: oe-ze tef nieshtie en aghapie: egoen ep oero Piegristos.
:  اوذى بيف ناهتى إتسوتون: إمبو إشفونه إمبيف لوجيسموس
. إيخون إبؤرو بى إخرستوس: أوذى تيف نيشتى إن آغابى
Zij konden zijn gedachten niet veranderen: noch
zijn oprechte geloof: noch zijn grote liefde: voor
Christus de Koning.

 وال عظم:  أفكاره وال إيمانه المستقيم: ولم يقدروا أن يُميلوا
. في الملك المسيح: محبته

Nafer'lin nem Dauid@ je aukw] `eroi `nje
nie;noc tyrou@ alla qen `vran `nI=y=c Panou]@ ai[i
`mpa[i `m`psis nemwou.
Naf er epsalien nem Davied: zje av kootie eroi enzje
nie ethnos tieroe: alla gen efran en Iesoes Panoetie:
ai-etshie em pa etshie em ep shiesh ne-moo-oe.
:  جى آفكوتى إيروى إنجى نى إثنوس تيرو: ناف إيربسالين نيم دافيد
 آيتشى إمباتشى إم إبشيش: الال خيـن إفران إن إيسوس بانوتى
.نيمـوؤ
Hij zong met David: “Alle volken omringden mij:
maar in de naam van Jezus mijn God: heb ik het
hun vergolden.”
 لكن بإسم يسـوع:  قائال أحاط بي جميع األمم: وكان يـرتـل مع داود
. إنتقمـت منهم: إلهي

Ounis] gar pe pektaio@ w
` pa=o=c `pouro Gewrgioc@
ere P=,=c rasi nemak@ qen Ieroucalym `nte `tve.

Oe-nieshtie ghar pe pek tajo: oo pa tshois ep
oero Georgios: e-re Piegristos rashie nemak:
gen Jerosaliem ente etfe.
:  أوباتشويس إبــؤرو جيـؤرجيوس: أونيشتى غــار بي بيك طايــو
. خين ييـروســاليــم إنتى إتفيــه: إيــرى بي إخرستوس راشى نيمــاك

Groot is uw eer: o mijn meester en koning
Georgius; Christus verblijdt zich met u: in
het hemelse Jeruzalem.
 المسيح: ياسيـدي الملك جاورجيوس:عظيمة هي كرامتك
. في أورشليم السمائية:يفـرح معـك

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij `ngenneoc@
,ere pia;lovoroc@ pa=o=c `pouro Ge`wrgioc.

Shere nak oo pie martieros: shere pie etshoikh en khen-ne-os: shere pie athloforos:
pa tshois ep oero Georgios.
:  شيــرى بى تشويج إنجن ني أوس: شيــرى ناك اوبى مارتيــروس
. باتشــويس إبــؤرو جيؤرجيـــــوس:شيــرى بى أثـلوفــوروس

Wees gegroet o martelaar: wees gegroet
moedige held: wees gegroet overwinnaar:
mijn meester koning Georgius.
 السالم:  السالم للشجاع المجاهـد: السالم لك أيها الشهيـد
. سيـدي الملك جاورجيوس: لالبس الجهاد

Twbh ....@ `w pi`a;lovoroc `mmarturoc@ pa=o=c
`pouro Ge`wrgioc@ `ntef ,a nennobi nan ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie
athloforos em martieros: pa tshois ep oero
Georgios: entef ka nen novie nan evol.

 باتشويس:  أوبى أثـلوفــوروس إممارتيــروس:....طوبه
... إنتيف: إبـؤرو جيؤرجيــوس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende
martelaar: mijn meester koning Georgius: dat Hij
onze zonden vergeeft.

 سيدي الملك جاورجيوس:  أيها الشهيـد المجاهـد: …. أطلب
... ليغفــر:
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Doxologie van
St Theodorus
Anatolius

ذكصولوجية األمير
تواضروس المشرقي

*` `N;ok oumou`i efhelhem @ qen `;my] `nnipolemoc
@
`ejen
ou`h;o
efhemhem
@
:eodwroc
pi`Anatoleoc.
* Insok o momie ef helhem, gen ismitie in ni
polemos, iezjen o ihso ef hemhem, Theodoros
pi anatole-os.
 إيﭽين:  خين إثميتي إن ني بوليموس: * إنثوك اوموؤي إفهيل هيم
.  ثيؤدوروس بي اناطوليؤس: او إهثو إفهيم هيم
* U bent de overwinnende leeuw, in het
midden van de oorlog, op het schreeuwende
paard, O Theodorus Anatolius.
:  على صهيل الفرس:  فى وسط الحروب: * أنت األسد الغالب
.ياثيؤدوروس المشرقى

* Ovoh ak2an 5`mpek`qrwov : 2avhei `ngen`i
Barbaroc : 2av2ai `nge nekgagi ethwov : ete nai
ne nidiaboloc .
* Owoh ak shantie impek igro-oe, shav hie in
kenie Barbaros, shav shai inzje nek khazj-ie et
ho-oe, e-te nai ne ni ziabolos.
:  شاﭭهي إنﭽيني بارباروس: * اووه اكشان تي إمبيك إخروواو
.  إيتي ناي نيه ني ذياﭭولوس: شاﭭشاي إنﭽي نيك جاﭽي إتهوؤ
* En toen uw stem uitging, vielen de
Barbaren, en uw kwade vijanden, die de
duivels zijn vreesden.
:  وتصرع اعدائك األشرار:  تسقط البرابرة: * اذا ما اعطيت صوتك
. الذين هم الشياطين

* Akqwte `mpidrakon : etcapec3t `n5movki
:
ekgwk`ebol
`mpek`ajwn:qen
ovcw
ten `natriki .
* Ak goteb im pi izrakon, et sa-pesiet in tie
mokie,ak khok ivol impek aghon, gen oe sooe ten in at rikie.

 إك:  إت صابيسيت إنتي موكي: * أك خوتي إمبي ذراكون
.  خين اوسو تين إن اتريكي: جوك إيﭭول إمبيك أغون
* Uw hebt de draak gedood, die onder de
ladder was, u hebt uw strijd voleindigd, met
onbuigzame oprechtheid.

 بغير:  وأكملت جهادك:  الكائن تحت السلم: * قتلت التنين
. ملل

* Ak5 siwmc nak e0be F5 : qen 5lvmn3 `nxrwm :
al30wc `n0ok nem nek `2f3p =b 5 : leontioc nem
Panikaroc .
* Aktie etshie oms nak esve Ifnotie, gen tie liminie in
ikrom, aliesos insok nem nek ishfier isnotie,
Leontios nem Panikaros.

 خين تي ليمني إن كروم: * آكتي تشي اومس ناك إثﭭيه إفنوتي
 ليؤنديوس نيم:  أليثوس إنثوك نيم نيك إشفير إسنوتي:
. بانيكابوس
* U werd waarlijk gedoopt, in de poel van vuur
omwille van God, met uw twee vrienden, Leontius en
Panikaros.

 أنت:  من أجل هللا بالحقيقة: * غطست في بحيرة النار
.  الونديوس وبانيكاروس: وصديقيك

* E0be fai a4taio `mmok : `nge david qen ov ovno4
:
gemor
`ntekc34i
`epeklog
:
f3eteovon `2gom `mmo4 .
* Esve fai af tajo immok, inzje Davied gen oe
o-nof, zje mor intek sifie e pek alokh, fie et-e
o-on ish khom immof.

:  إنجي داﭭيـد خين اواو نوف: * إث ﭭيه فاي أفطايو إمموك
.  في إتي اواون إشجوم إمموف: ﭽيمور إنتيك سيفي إبيك لوج
* Waarvoor David, u vereerde met vreugde,
zeggende “Gord uw zwaard, aan de heup gij
held.”

:  تقلد بسيفك على فخدك:  داود بإبتهاج: * ألجل هذا كرمك
. أيها الجبار

* T=w : 0eodwroc pi`ana toleoc : nem leontioc :
nem Panikapoc : n`te4 . . .
* Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon, Theodoros
pi anatole-os, nem Leontios nem Panikaros,
intef ka nen novi nan ivol.
:  ثيؤدوروس بي انا طوليؤس: * طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: نيم ليونديوس نيم بانيكابوس
* Bidt tot de Heer namens ons, Theodorus
Anatolius, en Leontius en Panikarus, dat Hij
onze zonden vergeeft.
 والونديوس:  يا ثيؤدوروس المشرقي: * اطلبوا من الرب عنا
.  ليغفر لنا خطايانا: وبانيكاروس
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Doxologie voor de
heilige martelaar
Philopater Mercurius
ذكصـولـوجية للشهيـد
أبو سيفيـن

Vilopatyr Merkourioc@ pirem`njom `nte P=,=c@
af]hiwtf `n]panopli`a@ nem piqwk tyrf `nte
pinah].
Filopatier Merkoerios: pie rem en khom ente
Piegristos: af tie hiotf en tie panoplia: nem pie gook
tierf ente pie nahtie.

:  بي ريــم إن جــوم إنتي بي إخرستوس: فيلوباتيــر ميركوريــوس
. نيــم بي خــوك تيرف إنتي بي ناهتي: أفتي هيـُّوتف إنتي بانوبليـــا
Philopater Mercurius: de krachtige in Christus: deed
de helm aan: en de hele wapenrusting des geloofs.

 وكل: س الخــوذة
َ َ لَب:  القـــوي بالمسيح: محب اآلب مرقـوريـوس
.ســالح االيمــان
Mo7eb el-eb markorios : el-kawy bel-mesie7 : lebes
el-`7oze : we kol sele7 el- iemen.

Ouoh af[i qen tefjij@ `n]cyfi `nro`cnau@ ;yeta
piaggeloc `nte P=o=c tajroc@ qen tefjij `nou`inam.
Oewoh af etshie gen tef zj-iezj: en tie siefie en ro
esnav: thie e-ta pie ankhelos: ente Eptshois takhros: gen tef zj-iezj en oe-wie nam.
 ثي إيطا بي:  إنتي سيفي إنرو إسناف: أووه آفتشي خين تيف جيـج
. خين تيف جيـج إنـو إينـام: آنجيلوس إنتي إبتشويس طاجـروس
En hij nam in zijn hand: het tweesnijdend zwaard:
dat de engel van de Heer legde: in zijn rechterhand.

:  الـذي ثبــتــه مالك الـرب:  السيــف ذا الحديـن: وأخــذ بيــده
.في يــده اليمنى
We e`7ez be-jadihie : el-seif zie el-7edien : ellezi
thebetho melek el-rab fie jedihie el-jomne.

Afsenaf `epipolemoc@ qen ]jom `nte P=,=c@
afsari `eniBarbaroc@ qen ounis] `nerqot.
Af shenaf e-pie pole-mos: gen tie khom ente
Piegristos: af sha-rie e-nie Barbaros: gen oenieshtie en er-got.
:  خين تي جـوم إنتي بي إخرستوس: أفشي ناف إيبي بوليموس
. خين او نيشتي إن إرخوت: أفشاري إيني بارباروس
Hij begaf zich in de strijd: in de kracht van
Christus: en versloeg de Barbaren: met grote
verwondingen.
. بجراحات عظيمة:  وقـتل البربـر:  بقـوة المسـيح: مضى الى الحرب

Mada iele el-7arb bikowet el-mesie7 : we
katal el-barbar : bi-gira7aten 3aziema.

Afernumvin `ebolha na `pkahi @ ouoh afkw] `ena
na nivyou`i @ af[oji qen pi`ctadion @ `nte
]metmarturoc.
Af er niemfien evol ha na ep kahie: oewoh af kootie ena nie fie oe-wie: af et-shozj-ie gen pie estazion: ente
tie met martieros.
: أووه أفكــوتي إينا نيفيــؤوي: أفئيــر نيمفيــن إيفــول ها نا إبكاهي
. إنتي تي ميــت مارتيـــــروس: أفتشوجي خيـن بي إسطــاذي أون
Hij behoedde zich voor het aardse: zocht het hemelse:
en toonde zich moedig in de strijd: van het
martelaarschap.
. ميـدان الشهـادة:  وتشـجـع في:  وطلب السمائيات: تيقـظ عن األرضيات
Taiakaz 3n el ardie-jet : we talab ei-seme2ie-jet : we
teshege3 fi : mieden ei-shiehede.

Af]sipi `nDekioc@ piouro `nacebyc@ hiten
tefnis] `nhupomony@ nem `pqici `nte nibacanoc.
Af tie shiepie en Dekios: pie oero en a-sevies: hieten
tef nieshtie en hiepo-monie: nem ep giesie ente nie
vasanos.
 هيتيـن تيـف:أفتي شيـبي إن ذيـه كيـه أوس بي أورو إن آسيه فيـس
. نيم إيخيسي إنتيـه ني فاصانــوس:نيشتي إنهيبـومـوني
Hij beschaamde Decius: de goddeloze koning: door
zijn grote geduld: en het leed van de martelingen.

 وتعــب: بصبــره العظيــم: الملك المنافـق:أفضح داكيــوس
.العذابــات
afda7 dekios : el-elek el monafek : bi-sabrihi
el-3aziem : we te3eb el 3ezebet.

Qen nai afervorin `mpi`,lom `natlwm @ `nte
]metmarturoc @ afersai nem ny`e;ouab tyrou @
qen `t,wra `nte ny`etonq.
Gen nai af er forien em pie eklom en atloom: ente tie met
martieros: af er shai nem nie eth-oe-wab tieroe: gen et
goora ente nie et on-g.

: إنتي تي ميت مارتيـروس: خين نـاي أفئيرفـورين إمبي إكلـوم إن أتلـوم
. خين إتخـورا إنتي ني إتؤنخ:أفئيـر شاي نيم ني إثـؤواب تيـرو
Zo droeg hij de kroon van het martelaarschap: die niet
verwelkt: en hij vierde feest met alle heiligen: in het land
der levenden.

 وعـيد مع جـميع القـديسيـن:  غير ال ُمضمحل: س إكليـل الشهادة
َ َوبهـذا لب
. في كـورة األحياء:
We bi-heze lebes ikliel el-shihede : `3eir el-modma7il :
we 3eid me3e gemie3 el-kidisien fie koerat el-e7ia2.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij `ngenneoc@
,ere pi`a;lo-voroc@ Vilopatyr Merkourioc.
Shere nak oo pie martieros: shere pie et-shoikh en
khen-ne-os: shere pie athloforos: Filopatier
Merkorios.
: شيري بي تشويج إنجيني أوس: شيـــــريه ناك أوبي مارتيــــــروس
. فيلوباتيـــــر ميركوريوس: شيري بي أثلوفــــوروس
Wees gegroet o martelaar: wees gegroet moedige held:
wees gegroet overwinnaar: Philopater Mercurius.

:  السالم للمجاهـد:  السالم للشجاع البطل: السالم لك أيها الشهيـد
.محب اآلب مرقـوريـوس
e–selem lek ei–iohe e–shehied : e-selem le-shoge3
el-batal : e-selem lill-moegehid : mo7ib el-eb
markories.

Twbh ....@ w
` pia;lovoroc `mmarturoc @ Vilopatyr
Merkourioc @ `ntef ,a nennobi nan ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie athloforos em
martieros: Filopatier Merkorios: entef ka nen novie nan
evol.
:  أو بي أثلـوفـــــــوروس إم مارتيروس: طوب إم إبتشويس إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول: فيلوباتيـر ميركوريـوس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende martelaar:
Philopater Mercurius: dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفــر لنـا: محب اآلب مرقـوريـوس: أيها الشهيد المجاهـد: …. أطلب
.خطايانـــا
Otlob mine arabi 3enne : ei-iohe e-shehied el-mogehid :
mo7ib
el-eb
markories.
:
li-i-e`3fer
lene
`7ataiane.
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Doxologie voor de heilige
martelaar Mina de
Wonderdoener

ذكصولـوجية للشهيـد
مارمينا العجايبي

Eswp oun `nte pirwmi@ jemhyou `mpikocmoc tyrf@
`ntef]`oci `ntef'u,y@ ou pe paiwnq `ne`vlyou.
E-shoop oen ente pie roomie: zjem heejoe em pie
kosmos tierf: entef tie o-sie entef epsieshie: oe-pe
pai oon-g en e-efleejoe.
:  جيم هيــو إمبي كوزمــوس تيــرف: إيشــوب أون إنتي بي رومي
. أوبي بــاي أونخ إني إفليــو: إنتيــف تى أوسى إنتيــف إبسيشى
Wat baat het de mens: als hij de gehele wereld
wint: en zijn ziel verliest: dit zou een ijdel leven
zijn.
 الحيـاة:  فما هي هــذه:  كله وخسـر نفسه: إذا ربح اإلنســان العالـم
.الباطلـة

ize rabe7e el – insen el3elem : kolo we `7eser nefso
: feme heia hezihie : el 7eit elbatele.

Pi`agioc apa Myna@ afcwtem `nca ]`cmy `nnou]@
af,w `mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem pef`wou e;natako.
Pie akhios ava Mina: af sootem en sa tie esmie en
noetie: af koo em pie kosmos tierf ensoof: nem pef oooe ethna-tako.
 أفكو إمبي:  أفسوتيم إنصاتي إسمي إن نوتي: بى آجيـوس آبا مينا
. نيم بيف أوو أو إثناطاكو: كوزموس تيـرف إنسوف
De heilige abba Mina: hoorde de stem van God: en hij
liet de hele wereld achter zich: met haar vergankelijke
eer.
 كله ومجـده:  وتـرك عنه العالم:  سمع الصوت اإللهي: القـديس آبامينا
.الفاسـد
el – kidies ava mine : semi3e el – sawt el – ielehie : we
tarak 3enho el – 3elem :kolo we megdeho el – fesid.

Af] `ntef'u,y `e`vmou@ nem pefcwma `epi`,rwm@
afsep hannis] `mbacanoc@ e;be Psyri `mV] etonq.
Af tie entef epsieshie e-efmoe: nem pef sooma e-pie
ekroom: af shep han nieshtie em va-sanos: ethve
epshierie em Efnoetie et oon-g.
 أفشيب هان:  نيم بيف سوما إبي إكـروم: أفتى إنتيف إبسيشي إإفمـو
. إثفي إبشيـري إم إفنوتي إتؤنخ: نيشتي إمفاصانـوس
Hij gaf zijn ziel tot aan de dood: en zijn lichaam tot
aan het vuur: hij aanvaardde hevig leed: omwille van
de Zoon van de Levende God.
 ألجــل ابن:  وقبــل عذابات عظيمة:  وجسده للنــار: وبـذل نفسه للموت
.اللـه الحي
we bezel nefso lel - moet : we gesedeho lel – nar : we
kabele 3ezebet 3aziema : le – egl ibn allah el 7ei

E;be vai aPencwtyr@ olf `eqoun `etefmetouro@
af] naf `nni`aga;on@ nyete `mpe bal nau `erwou.
Ethve fai a Pensootier: olf iegoen e-tef met oro: af tie
naf en nie aghathon: nie e-te em pe val nav eroo-oe.
 أفتي ناف إن:  أولف إيخون إتيف ميت أورو: إثفيه فاي آبين سوتير
. ني إيتي إمبي فال ناف إيرواو: ني آغاثون
Daarom hief onze Verlosser: hem op tot Zijn
Koninkrijk: en gaf hem de goede gaven: die geen
oog heeft gezien.
 التي لم تـرها: وأعطاه الخيرات: إلى ملكوته:فلهـذا رفعه مخلصنا
.عيـن
Feleheze rafa3o mo`7alesna : iele melekoto : we
a3tah el - `7airat : elleti lem taraha 3ein .

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij `ngenneoc@
,ere pia;lovoroc@ pi`agioc apa Myna.
Shere nak oo pie martieros: shere pie et-shoikh en
khen-ne-os: shere pie athloforos: pie akhios ava
Mina.
:  شيــري بي تشويج إن جيني أوس: شيري ناك أوبي مارتيروس
. بى آجيــوس آبامينا: شيــرى بى آثلوفـوروس
Wees gegroet o martelaar: wees gegroet moedige held:
wees gegroet overwinnaar: de heilige abba Mina.

 السالم لالبس:  السالم للشجاع المجاهـد: السالم لك أيها الشيـد
. القـديس أبامينا:الجهاد
e–selem lek ei–iohe e–shehied : e-selem le-shoge3
el-mogehid : e-selem li-lebes el-giehed : el-kidiesn
ava mina.

Twbh ....@ `w pia;lovoroc `mmartu-roc@ pi`agioc apa
Myna@ `ntef ,a nennobi nan ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie athloforos
em martieros: pie akhios ava Mina: entef ka nen novie
nan evol.
 إنتيف:  بى آجيـوس آبامينا:  أوبى آثلوفـوروس إممارتيروس: ...طوبه
.كانين نـوفى نان إيفـول
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende
martelaar: de heilige abba Mina: dat Hij onze zonden
vergeeft.
. ليغفـر لنا خطايانـا: القـديس أبامينا: أيها الشهيـد المجاهــد:.... اطلب
Otlob mine arabi 3enne : ei-iohe e-shehied el-mogehid
:el-kidies ava mine : li-i-e`3fer lene `7ataiane
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Doxologie voor de
heilige martelares
Demiana
ذكصولـوجيـة للقـديسـة
الشهيــدة دميانـة

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

:ai icjen tecmetalou@ acmeh `ebol qen
]covia@
acmoc]
`nnikocmikon@
acmenre
`n]par;eni`a.
Thai is zjen tes-met a-loe: asmeh evol gen tie
sofia: asmostie en nie kosmiekon: asmen-re en
tie parthenia.
: إسميه إيفــول خين تي صوفيــا:ثاي يس جين تيس ميت آلو
. أس مينريه إنتي بارثينيـا:أسمــوستي إن بي كوزميكـون
Zij was vervuld met wijsheid: vanaf haar jeugd:
ze haatte het wereldse: en had de
maagdelijkheid lief.
:  فـبغضت العالميات:  من الحكمة منـذ صباها: هذه التى إمتألت
.وأحبت البتوليــة

Acswpi `n]ar,y@ `nlumyn `nte pioujai@ `;mau
`n`hme `mpar;enoc@ qen pipurgoc eta peciwt
kotf.
As shoopie en tie arshie: en liemien ente pie oe-khai:
ethmav en ehme em parthenos: gen pie pierghos e-ta
pes-joot kotf.

 إثماف إن: إن ليميـن إنتيـه بي أو جـاي:أس شـوبي إنتي أرشي
 خين بي بيــرغـوس إيه طا بيـس يــوت:إهميـه إمبارثينـوس
.كوتـف
Ze werd het hoofd: en een haven van redding: en de
moeder van veertig maagden: in de toren die haar
vader had gebouwd.

 فى:  وأُما لألربعيـن عــذراء:  وميناء للخالص: صارت رئيسـة
.القصر الـذى بنـاه لها أبوهـا

Afjwl `ebol `mP=,=c@ actac;o `mmof `nje tefseri@
etacmenre
`mmof
`nje
Demi`any@
af[i
`n]metmarturia.
Af-khool evol em Piegristos: as tasto emmof enzje
tef sherie: etas men-re emmof enzje Dimianie: afetshie en tie met martieria.
: أسطاسطو إمموف إنجيه تيف شيري:أفجول إيفـول إم بي إخرستوس
. أفتشي إنتي ميت مارتيريـا:إيه طاس مينريه إمموف إنجيه تيمياني
Toen hij Christus verloochende: heeft zijn
liefhebbende dochter Demiana: zijn geloof
hersteld: en hij ontving het martelaarschap.

 الـتي:  ردته إبنتــــــه دميـانـة: ولمـا كـفــــــر بالمسيح
. فـنـــال الشـهــــادة: أحبتــــه

E;be vai afouwrp `nje `pouro@ afouahcahni qen
necqici@ acsep `mkah `noumys `ncop@ ac[i
`n]metmarturia.
Ethve fai af oe-oorp enzje ep-oero: af oe-ahsahnie
gen nes giesie: as shep em kah en oe-miesh ensop:
as-etshie en tie met martieria.
 أف أو آهساهني خين نيس:إثفيه فـاي أف أوأورب إنجيه إبـؤرو
 أستشي إنتي ميت: أس شيب إمكاه إن أو ميش إنصوب:خيسي
.مارتيريــا
Daarom gaf de koning het bevel: om haar te
martelen: zij verdroeg het vele lijden: en ontving
het martelaarschap.
 فقبلت آالمات:  أمــــره بتعذيبهـــا: من أجــــل هــذا أرســـل الملك
. ونالـت الشهـــــادة: عــدة

Piehme =e=’=u `mpar;enoc@ `enauswpi nemac qen
pipurgoc@
au[i
`n]-metmarturia@
qen
pi`ehoou `nouwt nemac.
Pie ehme eth-oe-wab em parthenos: e-nav shoopie
nemas gen pie pierghos: av-etshie en tie met
martieria: gen pie eho-oe en oe-oot nemas.
 إيه ناف شوبي نيه ماس خبن بي:بي إهميه إثؤواب إمبارثيه نـوس
 خين بي إيه هـوؤ إن أو أوت نيه: أفتشي إنتي ميت مارتيريا:بيـرغـوس
.ماس
De veertig heilige maagden: die met haar waren in de
toren: ontvingen het martelaarschap: in één dag met
haar.
 نالــــوا:  الذين كانــــوا معها فى القصر: واألربـعـون عــــذراء
. معها فى يــــوم واحــد: الشهــادة

Wounia] `n;o Dumi`any@ ]selet `nte pinumvioc@
]mona,y `mpar;enoc@ ]cwtp `mmyi` mmarturoc.
Oo-oe-neejatie entho Dimianie: tie shelet ente pie
niemfios: tie monagie em parthenos: tie sootp
emmie em martieros.
 تي: تي شيليــت إنتيــه بي نيمفيـــوس:أو أو نيــاتي إنثــو تيمياني
. تي صوتــب إممي إم مارتيــروس:مونــاخي إمبارثيــه نــوس
Gezegend bent u Demiana: de bruid van de
bruidegom: de maagdelijke non: de uitverkoren
ware martelares.
 الراهبـة البـتـول المختـارة:  عــروس الختـن: طوباك أنت يا دميانة
. الشهيـدة الحقيقيـة:

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ w
` ]selet `nte P=,=c@
]agia Dumi`any@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo tie shelet
ente Piegristos: tie akhia Dimianie: entef ka nen
novie nan evol.
:  أوتي شيليت إنتيه بي إخرستوس: ... طوبه إيه إم إبتشويس
....  إنتيف كا نين: تي آجيا تيمياني
Bid tot de Heer namens ons: o bruid van Christus:
de heilige Demiana: dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفـر: القـديسة دميانة: يا عـروس المسيح:أطلبي من الــرب عنا
.لنا خطايانا
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De doxologie voor de
heilige Barbara en de
heilige Juliana

ذكصولوجية الشهيدة بربارة
ويوليانة

Piovwini n
` 5`triac =e0
= =v : a42ai `egen taipar0enoc :
5`ajia Barbara : 52elet `nte P=x=c .
Pi oe-oinie in tie Itreejes es-o-web, af shai
iezjen tai parsenos, tie akhia Barbara, tie
shelet inte Pegrestos.

 أف شاى إيﭼين طاى:بى اواوينى إن تى إترياس إثؤاب
.  تى شيليت إنتى بخرستوس:  تى أجيا باربارا: بارثينوس
Het licht van de Heilige Drieëenheid, scheen
op deze maagd, de heilige Barbara, de bruid
van Christus.

 القديسة:  أشرق على هذه العذراء: نور الثالوث األقدس
.  عروس المسيح: بربارا

Ecmenre n
` 5`triac =e0
= =v: ovoh e0moc5 jar `mpeciwt:
pirwmi `n`anomoc `eta42at: `ntec`afe qen te4gig.
Es men-re in tie Itreejes es-o-web, owoh es
mostie ghar im pesjot, pi romie in anomos
etaf shat, inte sa-fe gen tef zj-iezj.

 أووه أسموتى غار إمبيس: أس مينرى تى ترياس إثؤاب
 إنتى صافى خين:  بى رومى إن أنوموس إيطاﭫ شات: يوت
. تيف ﭼيج
Zij had de Heilige Drieëenheid lief, en haatte
haar vader, de wetteloze man, die haar hoofd
afhakte met zijn hand.

 الرجل مخالف:  وأبغضت أباها: ألنها أحبت الثالوث األقدس
.  الذى قطع رأسها بيده: الناموس

Ra2i w
` 52elet `mm3i: e3etac2wpi `noverfei: `nte
Pi=p=na =e=0=v: icgen tecmetkovgi `n`alov.
Rashi o tie shelet immie, ie etas shopi in o
erfie, inte pi Ipnevma es-o-web, is zjen tes met
kozj-ie in a-lo.

:  ثى إيطاس شوبى إن أو إيرفى: راشى أو تى شيليت إممى
.  يسﭼين تيس ميت كوجى إن ألو: إنتى بى بنيﭭما إثؤاب
Verblijd u O ware bruid, die een tempel werd,
voor de Heilige Geest, sinds haar vroege
jeugd.

 هيكال للروح:  الحقيقية التي صارت: إفرحى أيتها العروس
.  منذ طفوليتها: القدس

Ere2wpi jar n
` 0o: t
` 2eri `m`Fiwt et qen nif3ov`i:
ovoh `ere2wpi jar `nov2eri: `mMari`a 5par0enoc.
E-re shopi ghar inso, it sherie im Ifjot et gen
nie fie-owie, owoh e-re shopi ghar in o sherie,
im Maria tie parsenos.

 إن إت شيرى إم إفيوت إتخين نيفيؤى: إيرى شوبى غار إنثو
 إم ماريا تى:  أووه إيري شوبى غار إنوو شيرى:
.بارثينوس
Want u werd een dochter, van de Hemelse
Vader, en u werd een dochter, van Maria de
Maagd.

 لمريم:  وصرت أيضا إبنة:  لآلب السماوى: ألنك صرت إبنة
ِ
. العذراء

Tentai`o `mmwten qen ovovno4: w
` ni2elet `nte
P=x=c: 5`ajia Barbara: nem 5`ajia Iwli`an3.
Ten tajo im mo-ten gen oe o-nof, o ni shelet
inte Pegrestos, tie akhia Barbara, nem tie
akhia Jolianie.

 أونى شيليت إنتى: تين تى طايو إموتين خين أواونوف
.  نيم تى أجيا يوليانى:  تى أجيا إممى باربارا: بخرستوس
Wij vereren u met blijdschap, O bruiden van
Christus, de heilige Barbara, en de heilige
Juliana.

 القديسة الحقيقية:  ياعروستا المسيح: نكرمكما بإبتهاج
.  والقديسة يوليانا: بربارا

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn: w
` ni2elet `nte P=xc:
Barbara nem Iwli`an3: `nte4xa nennobi nan `ebol.
Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon, o-nie shelet
inte Pegristos, Barbara nem Jolianie, intef ka
nen novi nan ivol.
:  أونى شيليت إنتى بخرستوس: طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
.  إنتيف كا نين نوﭭى نان إيﭭول: باربارا نيم يوليانى
Bid tot de Heer namens ons, O bruiden van
Christus, Barbara en Juliana, dat Hij onze
zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  بربارا ويوليانا:  يا عروستا المسيح: أطلبا من الرب عنا
. خطايانا
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Doxologie voor de heilige
abba Antonius, vader der
monniken

ذكصولـوجيــة لألنبا
أنطونيــوس أبـو الــرهبــان

Bwl `ebol qen netenhyt@ `nnimokmek `nte
]kakia@ nem nimeu`i etsebswb@ et`iri `mpinouc
`n,aki.
Vool evol gen ne ten hiet: en nie mok mek ente
tie kakeeja: nem nie mevie et-shev shoov: et
ierie em pie noes en kakie.
 نيم: إن ني موك ميك إنتيه تي كاكيا:فـول إيفـول خين ني تينهيت
.  إتئيري إمبي نوس إتكاكي:ني ميفئي إتشيب شوب
Wend af van uw hart: de gedachten van het
kwaad: en de misleidende gedachten: die het
verstand verduisteren.
 التى:  والظنون الخداعـة:  أفكار الشــر: أنزعــوا مـن قلوبكم
.تُظلم العقـــــل

Arinoin qen ou]`h;yf@ `nni ka;artwma et[oci@
`nte penmakarioc `niwt@ pa=o=c pinis] abba
Antwni.
Arie no-ien gen oe-tie eh-thief: en nie kathar-tooma
et-etshosie: ente pen makarios en joot: pa tshois pie
nieshtie ava Antonie.
 إنتيه بين: إنني كاثارطوما إتـتشوسي:آري نوإين خين أوتي إهثيف
. باتشويس بي نيشتي آفا أنطوني:ماكاريوس إنيوت
Begrijp met inzicht: de grote wonderen: van onze
gezegende vader: mijn meester de grote abba
Antonius.
 سيـدى:  التي ألبينا الطوباوي:  إلى المعجزات العالية: تـفهموا بتأمل
.العظيم أنبا أنطونيوس

Vai etafswpi nan `n[aumwit@ `nlumyn `nte
pioujai@ af;whem `mmon qen ou`erouwt@ `eqoun
`epiwnq `n`eneh.
Fai etaf shoopie nan en etshav mooit: en liemien
ente pie oe-khai: af thoo-hem emmon gen oe e-roeoot: e-goen e-pie oon-g en eneh.
: إن ليمين إنتيه بي أوجاي:فاي إيه طاف شوبي نان إن تشاف مويت
. إيه خون إيه بي أونخ إن إيه نيه:أفثوهيم إممون خين أو إر أو أوت
Hij werd voor ons een gids: en een haven van
behoud: die ons met vreugde opriep: tot het
eeuwige leven.
 إلى:  ودعانـا بفرح:  مرشــدا وميناء خالص: هذا الــذى صار لنــا
.الحيــاة األبديـة

Api`c;oinoufi `nte nef`arety@ ] `m`pounof
`nnen'u,y@ `m`vry] `mpiarwmata@ etryt qen
piparadicoc.
A pie estoi noefie ente nef a-retie: tie em ep oenof
en nen epsie-shie: em efrietie em pie aroomata: etriet gen pie paraziesos.
 تي إم إبؤنوف إن نين:آبي إسطوي نوفي إنتيه نيف آريه تي
. إتريت خين بي باراذيسوس: إم إفريتي إمبي آروماطا:إبسيشي
De zoete geur van zijn deugdzaamheid: gaf
vreugde aan onze ziel: zoals het bloeiende aroma:
in het paradijs.
 ال ُمزهــر فى:  مثـل العـنـبر:  أعطى الفـرح لنفوسنا: بخـور فـضائله
.الفـردوس

Marentajron qen pinah]@ etcoutwn qen
oume;myi@ `nte pinis] Antwnioc@ enws `ebol
`enjw `mmoc.
Maren takhron gen pie nahtie: et-soetoon gen oemethmie: ente pie nieshtie Antonios: en oosh evol
en khoo emmos.
 إنتيه بي: إتصوطون خين أو ميثمي:مارين طاجرون خين بي ناهتي
. إنؤش إيفـول إفجـو إمموس:نيشتي أنطونيوس
Laat ons waarlijk standvastig zijn: in het rechte
geloof: zoals de grote Antonius: roepende en
zeggende:
:  الـذي للعظيـم أنطونيوس:  فى اإليمـان المستقيـم: فلنثبـت بالحقيقـة
.صارخين قائليـن

Je aikw] ouoh aijimi@ ai`eretin ouoh ai[i@
aikwlh ouoh ]nah]@ je cena`aouwn nyi.
Zje ai-kootie oewoh ai zj-iemie: ai e-re tien
oewoh ai et-shie: ai-koolh oewoh tie nahtie:
zje se-na a-oe-oon nie.
: آي إيه ريتين أووه آي تشي:جي آي كوتي أووه آي جيمي
. جي سينا آ أوأون ني:آي كوله أووه تي ناهتي
“Ik zocht en ik vond: ik vroeg en ik kreeg: ik
klopte en ik geloof: dat er voor mij geopend
zal worden.”
 أنه سيفـُتح: قـرعت وأؤمن
: فأخـذت
سألـت
: فـوجــدت
طلبت
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
.لى

<ere peniwt abba Antwnioc@ piqybc `nte
]metmona,oc@ ,ere peniwt abba Paule@
pimenrit `nte P=,=c.
Shere penjoot Antonios: pie gievs ente tie met
monagos: shere penjoot ava Pavle: pie menriet ente
Piegristos.
: بي خيبس إنتيه تي ميت موناخوس:شيريه بين يـوت أنطونيوس
. بي مينريت إنتيه بي إخرستوس:شيـري بين يـوت آفا بافليه
Wees gegroet onze vader Antonius: de lamp van het
kloosterwezen: wees gegroet onze vader abba
Paulus: de geliefde van Christus.

 السالم ألبينا:  مصبـاح الـرهبنـة: السالم آلبينـا أنطونيـوس
. حبيب المسيح: أنبا بوال

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ w
` na=o=c `nio] `mmainousyri@ abba
Antwnioc nem abba Paule@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo na-tshois en jotie
em mai noe shierie: ava Antonios nem ava Pavle: entef ka
nen novie nan evol.

 أوناتشويس إنيـوتي:طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري إيه جـون
 إنتيف كا نين نوفي: آفـا أنطونيـوس نيم آفـا بافليه:إمماي نوشيـري
.نان إيفــول
Bid tot de Heer namens ons: onze meesters en vaders die
hun kinderen lief hadden: abba Antonius en abba Paulus:
dat Hij onze zonden vergeeft.

:  ياسيدى األبويـن محبى أوالدهما: إطلبا من الـرب عنا
. ليغفــر لنا خطايانا: أنطونيـوس وأنبا بوال
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De doxologie voor de Heilige
Paulus de Kluizenaar

ذكصولـوجيــة لألنبا بوال أول
السواح

Peniwt =e0
= =v abba Pavle : a42wpi `nhovit
hi p
` 2a4e : a4erackin qen ovmeta0movnk
: `mpi`ehoov nem pi`egwrh.
Penjot es-o-web ava Pavlie, af shopi in howiet hi ip
shafe, af er askien gen oe met atmonk, im pi eho-oe
nem pi e-khorh.

:  آفشوبي إن هوويت هي إبشافي: بنيوت إثؤواب آفا بافلي
 إمبي إيهوؤو نيم بي: آفئير آسكين خين أووميت آثمونك
. إيجوره
Onze heilige vader abba Paulus, was de eerste in de
wildernis, hij disciplineerde zichzelf, dag en nacht.

 وتنسك بغير:  صار أوال في البرية: أبونا القديس أنبا بوال
.  نهارا وليال: إنقطاع

A4sogi qen pi`ctadion : `nte 5metevceb3c :
a4si `mpibai `nte pi`sro : hiten `tgom `nte P=x=c.
Af etsho zj-ie gen pi istazion, inte tie met ev-sevies,
af etshie im pi vai inte pi etshro, hiten it-khom inte
Pegristos.

:  إنتي تـي ميـت إفسي فيس: آفتشوجي خين بي إستاذيون
 هيتين إتجوم إنتي بي: آفتشي إم بي فاي إنتي بي تشرو
. إخرستوس
Hij vocht in het stadium, van vroomheid en hij
ontving, de gave van onverwinning, door de kracht
van Christus.

 بقــوة:  ونال جـائـزة الغلبـة:  العبادة: وجاهد في ميدان
. المسيـح

E4w2 `ebol e4gw `mmoc : `m`fr35 `mpicofoc
Pavloc : `mpe`m0o `mpeniwt pi`0m3i : pini25 =e=0=v
Antwnioc .
Ef osh ivol ef kho immos, im ifritie im pi sofos
Pavlos, impe imso im penjot pi ismie, pi nishtie eso-web Antonios.
:  إم إفريتي إمبـي صوفوس بافلوس: إفؤش إيفول إفجو إمموس
.  بي نيشتي إثؤواب أفا أنطونيوس: إمبي إمثو إم بين يوت بي إثمي
Verkondigend en zeggende, zoals de wijze Paulus,
voor onze rechtvaardige vader, de grote heilige
Antonius.

 العظيم:  أمام أبينا البار:  مثل بولس الحكيم: صارخا قائال
. القديس أنبا أنطونيوس

Anok pi`ajwn e0nane4 : aier`ajwnizec0e `mmo4 :
pi`dromoc aigok4 `ebol : pinah5 ai`areh `ero4.

Anok pi akhon esna-nef, ai er akhoni zes-te
immof, pi idromos ai khokf ivol, pi nahtie ai
areh irof.
 بي:  آي إير أغوني زيستي إمموف: آنـوك بي آغون إثنانيف
.  بي ناهتي آي أريه إيروف: إزروموس آي جوكف إيفول
“Ik heb de goede strijd, gestreden, ik heb
mijn loop ten einde gebracht, ik heb het
geloof behouden.”
 وحفظت:  وأكملت السعـي:  الجهاد الحسن: قـد جـاهدت
. اإليمان

Palin `4x3 n3i `nge pi`xlom: `nte 5dikeocvn3:
fai `ete Pu nat3i4 n3i: qen pi`ehoov `ete `mmav.

Palin ifkie nie inzje pi iklom, inte tie zikeosinie, fai e-te Ipshois na tief nie, gen pi ehooe e-te immav.
 فاى:  إنتي تي ذيكيؤسيني: باليـن إفكـي نـى إنجـي بـي إكلوم
.  خين بي إيهوؤو إيتي إمماف: إيتي إبشويس ناتييف نى
“Voorts ligt voor mij gereed, de krans der
rechtvaardigheid, welke de Here mij zal
geven, te dien dage.”
:  هذا الـذي يعطيـه لـي الـرب:  إكليل البر: وأيضا وضع لي
. في ذلك اليوم

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : `w pini25 =e0
= =v abba
Pavle : hina `nte Pu f3`etakmenrit4 : xa
nennobi nan `ebol .
Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon, o pi nishtie es-oweb ava Pavlie, hina inte Ipshois fie etak men ritf,
ka nen novi nan ivol.
:  أوبـي نيشتي إثؤواب آفا بافلي: طوبه إم إبشويس إإهري إيجون
.  كانين نوفي نان إيفول: هينا إنتي إبشويس في إيطاك مينريتف
Bidt tot de Heer namens ons, O grote en heilige
abba Paulus, dat de Heer die u liefhad, onze zonden
vergeeft.
 من الرب الذي:  أيها القديس العظيم أنبا بوال: أطلب من الرب عنا
.  لكي يغفر لنا خطايانا: أحببته
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Doxologie voor de
heilige abba Mozes de
Zwarte
ذكصولـوجيــة للقــديس أنبــا
مــوسى األســود

Pisorp `mmarturoc =e;
= =u@ `etafjwk `ebol `nkalwc@
qen pitwou `nte Sihyt@ pe peniwt =e;
= =u abba
Mwcy.
Pie shorp em-martieros eth-oe-wab: etaf khook
evol en-kaloos: gen pie too-oe ente Shiehiet: pe
penjoot eth-oe-wab ava Moosie.

: إيطاف جوك إيفول إنكالوس:بى شورب إممارتيروس إثؤواب
. بي بينيوت إثؤواب آفا موسى: خين بى توؤ إنتى شيهيت
De eerste heilige martelaar: die waarlijk
vervolmaakt is: op de berg Shihiet: is onze
heilige vader abba Mozes.
 فى جبــل شيهات:  الــذي كمل حسنــا: الشهيــد األول القـديس
. هـو أبــونا القـديس أنبا مـوسى:

Afswpi gar `nouref]@ efoi `nho] oube nidemwn@
af`ohi `eratf hijen ]petra@ kata `ptupoc
`mpi`ctauroc.
Af shoopie ghar en oe-reftie: ef-oi en hotie oe-ve nie
zemoon: af-ohie eratf hiezjen tie petra: kata ep
tiepos em pie estavros.
 أفؤهى إيراتف: إفؤى إنهوتى أوفى نى ذيمون:أفشوبى غار إنؤريفتى
. كاطا إبتيبوس إمبى استافروس:هيجين تى بيترا
Want hij werd een strijder: die door de duivels
werd gevreesd: hij stond op de rots: als een
symbool van het Kruis.
 ووقــف على:  مخــوفــــا ضد الشياطين: ألنه صار محاربـا

. كمثــال الصليــب: الصخـرة

Hiten tefnis] `nhupomony@ nem piqici nte
nibacanoc@
afervorin
`mpi`,lom@
`nte
]metmarturoc.
Hieten tef nieshti en hiepomonie: nem ep gisie ente
nie vasanos: af er forien em pie eklom: ente tie met
martieros.

: نيم إبخيسى انتى نى فاسانوس:هيتين تيف نيشتى إنهيبومونى
. انتى تى ميت مارتيروس:أفئيرفورين إمبى إكلوم
Door zijn grote geduld: en het leed van de
martelingen: droeg hij de kroon: van het
martelaarschap.
:  لبـــــس إكليـــــل:  وتعــب العــذابات: بعـظــم صبــره
.الشهـــادة

Afhwl `e`p[ici qen pi`pneuma@ `eqoun `enefma`nemton@ `etafcebtwtou `nje P=o=c@ `nny`e;mei
`mpefran =e=;=u.
Af hool e-ep et-shiesie gen pie pnevma: e-goen e-nef
ma en-emton: etaf seb-too-toe enzje Eptshois: en
nie ethmeej em pef ran eth-oe-wab.
: إيخون إى نيف ما ان إمطون:أفهول إى إبتشيسى خين بى إبنفما
. إن نى إثمى إمبف ران إثؤواب:إيطاف سيفتوتو إنجى إبشويس
Hij vloog in de geest naar de hoogten: naar de
plaats van rust: die de Heer bereid heeft: voor hen
die Zijn Heilige Naam liefhebben.

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

Afcwjp
nan
`mpefcwma@
nem
pef`cpyleon =e=;=u@ e;renjwk `ebol `nqytf@
`mpefer`vmeu`i ettaiyout.
Af sookh-b nan em pef sooma: nem pef espieleon eth-oe-wab: ethren khook evol en gietf: em
pef er ef-mevie et-tajoet.
 إثرين جوك: نيم بيف إسبيليؤن إثؤواب:أفسوجب نان امبيفوما
. امبيف إرأفمفئى إتطايوت:إيفول إنخيتف
Hij liet voor ons zijn lichaam: en zijn heilige cel
achter: zodat wij daar mogen volbrengen: zijn
eervolle gedachtenis.

:  لنكمـل فيها:  ومغـارته المقــدسـة: وأبقى لنــا جسـده
.تذكاره المكــرم

Enws `ebol enjw `mmoc@ je V] `nabba Mwcy@
nem ny`etaujwk `ebol nemaf@ `ariounai nem
nen'u,y.
En oosh evol en khoo emmos: zje-Efnoetie en ava
Moosie: nem nie etav khook evol nemaf: arie oenai nem nen epsie-shie.
 نيم بى إيطاف: جى إفنوتى إن آفا موسى:إنوش إيفول إنجو إمموس
. آرى أوناى نيم تين إبسيشى:جوك إيفول نيماف
Nu dan, laten wij uitroepen en zeggen: “O God
van abba Mozes: en van hen die volmaakt zijn
geworden met hem: ontferm u over onze zielen.”

 والـذيـن كملـــوا معـه:  يا إله أنبـا مـوسى: اذ نصرخ قائـليـن
. اصنع رحمة مع نفـوسنــا:

Ouoh `ntensasni `eni-ws@ `etafcebtwtou `n-ny=e=;=u@
`etauranaf icjen `p`eneh@ e;be tou`agapy `eqoun
`erof.
Oewoh enten shash-nie e-nie-oosh: etav seb-too-toe
en nie eth-oe-wab: etav ra-naf ies zjen ep eneh:
ethve toe aghapie e-goen erof.
 إيطافر: إيطاف سيفتوتو إن نى إثؤواب:أووه إنتين شاشنى إينى أوش
. إثفى تو آغابى إيخون ايروف:اناف يسجين إب إينيه
Dat wij de belofte verkrijgen: die Hij heeft bereid
voor de heiligen: die Hem hebben behaagd van
aanvang af: wegens hun grote liefde voor Hem.

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

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

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o pa-tshois en
joot ava Moosie: nem nef shierie en estavro-foros:
entef ka nen novie nan evol.

 نيم ني إشفيرى ان: أوباشويس إنيوت آفا موسى: … طوفه
..  إنتيف:استافروفوروس
Bid tot de Heer namens ons: o mijn meester en
vader abba Mozes: en al zijn zonen de
kruisdragers: dat Hij onze zonden vergeeft.

 وأوالده:  ياسيـدى اآلب أنبــا مـوسى: أطلب من الرب عنا
. ليغفــر لنــا خطـايـانـا: لبـاس الصليب
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Doxologie voor de heilige
abba Arsenius,
de leraar van de
kinderen van de keizers
ذكصولـوجيــة لألنبا أرســانيـوس
معـلم أوالد المــلــوك

Arcenioc pinis] `ncaq@ af,w `mpikocmoc tyrf
`ncwf@ nem pef`wou e;natako@ afcwtem `nca-]`cmy
`nnou].
Arsenios pie nieshtie en sag: af koo em pie kosmos
tierf ensoof: nem pef oo-oe ethna-tako: af sootem
en sa tie esmie en noetie.

أرسانيوس بى نوخ أنساخ أفكو بكوزموس تيرف إنسوب نيم
.تيف أوأو ايثناتاكو أفسوتيم إنسانى إزمى ام افنوتى
Arsenius de grote leraar: verliet de gehele wereld:
met haar vergankelijke eer: toen hij de stem van
God hoorde:

 ومجـده:  تـرك العـالـم كلـه عنـه: ارسـانيـوس كبيـر المعلميـن
. وسمع الصـوت اإللهي: الفـاني

Je vwt `ebolha nirwmi@ ek`enohem `ntek'u,y@
Arcenioc afhwl `e`p-safe@ afsepqici emasw e;be
P=,=c.
Zje foot evol ha nie roomie: ek-e nohem entek
epsie-shie: Arsenios af hool e-ep sha-fe af shep
giesie e-masho ethve Piegristos.
جى فوت إيفول هانى رومى إيك إنوهيم إنتيك إبسيكى أرسانيوس
.أفهول إبشافى أفشيب خيسى أم ماشو أثفى بخرستوس
“Ontvlucht de mensen: dan zult u uw ziel redden.”
Arsenius ging naar de wildernis: en omwille van
Christus verdroeg hij veel leed.

 ارسـانيـوس مضى:  وأنت تخـلص نفسـك: إهـرب مـن النـاس
. واحتمـل أتعـاب كثيـرة مـن أجـل المسيـح: إلي البـريـة

Apek`c;oinoufi sws `ebol@ `apekcwit cwr `ebol@
e;be nek`slyl e;myn `ebol@ pek,arwf nem
nekermwou`i.
A pek estoi noefie shoosh evol: a-pek sooit soor
evol: ethve nek eshliel eth-mien evol: pek karoof
nem nek er moo-oewie.

ابيك اسطونيوفى شوشى ايفول آبيك سويت سور ايفول أثفى
.نيك أشليل اثمين ايفول بيك خاروف نيك بيك ايرمو أوى
Uw zoete geur is verspreid: en uw naam is bekend
geworden: door uw aanhoudende gebeden: uw
zwijgzaamheid en tranen.

 مـن أجـل صـلواتـك:  وصيتـك قـد ذاع: بخـورك قـد فـاح
. وصمتـك ودمـوعـك: الـدائمـة

Ni,oroc `nnimona,oc@ nem ny=e;
= =u tyrou eucop@
cesousou `mmwou hijen niqici@ etaksopou e;be
Pi,rictoc.
Nie goros en nie monagos: nem nie eth-oe-wab
tieroe evsop: se shoe-shoe emmoo-oe hiezjen nie
giesie: etak sho-poe ethve Piegristos.
نى خورس أن نى موناخوس نيم نى أثواب تيرو ايف سوب سى
.شوشو ام مؤوهيجين نى خيسى ايتا شوبو باخرستوس
De koren van monniken: en alle heiligen tezamen:
roemen in het leed: dat u omwille van Christus
verdragen hebt.

:  والقـديـسيـن جميعـهـم معـــــا: مصـاف الـرهبـان
. مـن أجـل المسيـح: يفتخـــرون لألتـعـــاب الـتـــــي احتملتهـا

<ere nak w
`
pi`ctau-rovoroc@ ,ere pirefmisi
`nkalwc@ ,ere pimenrit `nte Pi,rictoc@ peniwt
e;ouab abba Arcenioc.
Shere nak oo-pie stavro-foros: shere pie ref mieshie
en kaloos: shere pie menriet ente Piegristos:
penjoot eth-oe-wab ava Arsenios.
 شيرى بى: شيرى بى ميشى إن كالوس:شيرى ناك أو بى استافروس
. بنيوت اثؤواب آجيوس أفا أرسانيوس:منريت انتى بخرستوس
Wees gegroet o kruisdrager: wees gegroet goede
strijder: wees gegroet o geliefde van Christus: onze
heilige vader abba Arsenius.

:  السالم للمجاهـد الحسن: السالم لك أيها الالبس الجهاد
. أبينا القـديـس األنبـا ارسانيـوس: السالم لحبيـب المسـيح

Twbh `mP¡ `e`hryi `ejwn@ peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri `nniou-rwou@ `ntef,a nennobi
nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: penjoot eth-oe-wab en
zieke-os: abba Arsenios ep sag ente nie shierie en nie oeroo-oe: entef ka nen novie nan evol.

 أفا أرسانيوس إبصاخ:  بنيوت اثؤواب ان ذيكيئوس: … طوفه
..رواو انتيف كانين نوفى نان ايفول
ُ او
ُ إنتي ني شيري إن ني
Bid tot de Heer namens ons: onze heilige rechtvaardige
vader: abba Arsenius de leraar van de kinderen van de
keizers: dat Hij onze zonden vergeeft.

 األنبـا:  يـــا أبــانـــا القـديـس البـار: اطلـب مـن الـرب عنـــا
. ليغفـر لنـا خطـايـانـا: ارسـانيـوس معـلم أوالد الملوك
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De doxologie voor
ذكصولوجية البابا اثناسيوس

piq3bc eterovwini : `tpolic Ale7andriac : e0be
ne4`2f3ri nem ne4m3ini : avxa4 `egen 5lvxnia .
Pie giebs et er oe-ooinie, et polies Alexandeejas,
ethve nef eshfierie nem nef mienie, av kaf ezjen tie
liegnia.
 إثفي نيف:  إت بوليس أليكساندرياس: بي خيبس إت إير اواويني
.  أف كاف إيجين تي ليخنيا: إشفيري نيم نيف ميني
De lamp die schijnt: in de stad Alexandrië: door
zijn wonderen en tekenen: werd geplaatst op de
standaard.
 وضعوه:  ألجل عجائبه وآياته:  لمدينة اإلسكندرية: المصباح المنير
. على المنارة

N
` 90o4 jar qen ovme0m3i : pe peniwt abba
A0anacioc : pima`n`ecwov `nta`fm3i : ovoh
piapoctolikoc .
Enthof ghar gen oe methmie, pe pen joot ava
Athanasios, pie ma en esoo-oe enta ef mie, oewoh
pie apostolikos.
 بي ما إن:  بي بين يوت أفا أثناسيوس: إنثوف غار خين او ميثمي
.  اووه بي أبوسطوليكوس: إيسواو إنطا إفمي
Waarlijk is dat: onze vader abba Athanasius: de
Apostolische: de ware herder.
:  الراعي الحقيقي:  أبينا أنبا أثناسيوس: ألنه هو بالحقيقة
. والرسولي

Picaq `mmeteckalwc : ovoh piomolojit3c
: `m`fr35 `nniapoctoloc : nem `pcepi `nte
nima03t3c .
Pie sag em met es-kaloos, oewoh pie omolo-khieties,
em efrietie en nie apostolos, nem ep sepie ente nie
mathie-ties.
 إم إفريتي إن:  اووه بي اومولوجيتيس: بي صاخ إم ميت إسكالوس
.  نيم إبسيبي إنتي ني ماثيتيس: ني أبوسطولوس
De goede leraar: en belijder: de apostelen gelijk: en
de overige discipelen.
.  و بقية التالميذ:  مثل الرسل:  والمعترف: المعلم الصالح

Nek`cbwovi e0ovab : 5`m`povno4 `nnenyvx3 :
nekentol3 nem nekhap : nahmen qen nifa2
etx3 .
Nek esvoo-oewie eth-oewab, tie em ep-oenof en nen
epsie-shie, nek en-dolie nem nek hap, nahmen gen
nie fash et kie.
 نيك:  تي إم إب اونوف إن نين بسيشي: نيك إسفواووي إثؤواب
.  ناهمين خين ني فاش إت كي: إندولي نيم نيك هاب
Uw heilige leer: gaf blijdschap aan onze ziel: uw
uitspraken en verordeningen: redden ons van de
strikken.
 تنجينا:  وصاياك وأحكامك:  أعطت الفرح لقلوبنا: تعاليمك المقدسة
. من الفخاخ المنصوبة

Tentaio `mmok al30wc : nem David pihvmnodoc
: ge `n0ok pe `parx3erevc : `nte Pensoic I3covc
Pixrictoc .
Ten tajo emmok aliethos, nem Davied pie
hiemnozos, zje enthok pe ep arshie erevs, ente
Pentshois Iesoes Piegristos.
 جي إنثوك بي:  نيم دافيد بي هيمنوذوس: تين طايو إمموك أليثوس
.  إنتي بين شويس إيسوس بي إخريستوس: إب أرشي إيريفس
Wij eren u in waarheid: met David de psalmist:
want u bent de hogepriester: van onze Heer Jezus
Christus.
 ربنا:  ألنك أنت هو رئيس كهنة:  مع المرتل داود: نكرمك بالحقيقة
. يسوع المسيح

Twbh
`m`Psoic
`e`hr3i
`egwn
:
peniwt
e0ovab `mpatriarx3c : abba A0anacioc
piapoctolikoc : `nte4xa nennobi nan ebol .
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, penjoot ethoewab em patriarshies, ava Athanasios pie
apostoliekos, entef ka nen novie nan evol.
 بين يوت إثؤواب إم باطريارشيس: طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول:  أفا أثناسيوس بي أبوسطوليكوس:
Bid tot de Heer namens ons: onze heilige vader de
patriarch: abba Athanasius de Apostolische: dat
Hij onze zonden vergeeft.
 أنبا أثناسيوس:  يا آبانا القديس البطريرك: اطلب من الرب عنا
.  ليغفر لنا خطايانا: الرسولي
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Doxologie voor de
heilige Verena

ذكصولـوجيــة للقديسة فيرينا

Wounia] qen oume;myi @ o` ;ye;ouab Biryna
]par;enoc@ ]selet `nte P=,=c@ Pipatselet `mmyi.
O-oe neejatie gen oe-methmie, oo thie eth-oewab
Viriena tie parthenos, tie shelet ente Piegristos, pie
pat-shelet emmie.

إثؤواب فيرينا تي بارثينوس
 اوثي: اواونياتي خين او ميثمي
ّ
.  بي باتشيليت إممي:  تي شيليت إنتي بي إخرستوس:
Want u hebt achtergelaten, de glorie van deze
wereld, en alle ijdelheid van het leven, en u had de
reinheid lief.

 عروس:  القديسة فيرينا العذراء: ت بالحقيقة
ِ مباركة أن
.  العريس الطاهر: المسيح

Je `aresws @ `m`p`wou `mpaikocmoc @
]met[acihyt `mpibioc @ aremenre pitoubo .

nem

Zje a-re shoosh, em ep oo-oe em pai kozmos, nem
tie met etsha sie hiet em pie vios, a-re menre pie
toevo.

 نيم تي ميت:  إم إب اواو إمبي كوزموس: جي أري اووش
.  أري مينري بي طوفو: تشاهيت إمبي إمبي فييّوس
Waarlijk gezegend bent u, o heilige maagd Verena,
de bruid van Christus, de Ware Bruidegom.

:  وكل مباهج هذه الحياة:  كل أمجاد هذا العالم: ألنك تركتي
ِ
. وأحببتي الطهارة

Acsws `m`pcatanac@ nem nefdemwn euhwou @
hiten tecnis] `nhupomony @ qen pitoubo `nte
tecpar;enia.
As shoosh em ep satanas, nem nef zemoon
ev hoo-oe, hieten tes nieshtie en hiepomonie,
gen pie toevo ente tes parthenia.

 هيتين تيس:  نيم نيف ذيمون إفهواو: أس اووش إم إبصاطاناس
.  خين بي بي طوفو إنتي تيس بارثينيا: نيشتي إن هيبوموني
Zij beschaamde de satan, en al zijn kwade
machten, door haar grote standvastigheid, in
de reinheid en zuiverheid.

:  بثباتها العظيم:  وكل جنوده األشرار: ت الشيطان
ِ قد فضح
. في الطهارة والعفة

Je ounis] pe qen oume;myi @ pe picwtp `ntoubo @
`nte ;ye;ouab Biryna @ ]selet `nte P=,=c .

Zje oe nieshtie pe gen oe methmie, pep
ie sootp en toevo, ente thie eth-oewab
Viriena, tie shelet ente Piegristos.
:  جي بي سوتب إن طوفو: جي اونيشتي بي خين او ميثمي
.  تي شيليت إانتي بي إخرستوس: إثؤواب فيرينا
إنتي ثي
ّ
Want waarlijk groots, is de zuiverheid,
van de heilige Verena, de bruid van
Christus.
 عروس:  للقديسة فيرينا:  إختيار القداسة: ألنه هو عظيم
. المسيح

Acjwk `ebol `mpecbioc @ qen pecnis] `n;ebio @
acenkot nem nye;ouab @ qen `t,wra `nnyetonq.

As khook evol em pes vios, gen pes
nieshtie en thevio, as en kot nem nie ethoewab, gen et goora en nie et on-g.
:  خين بيس نيشتي إن ثيفيو: أسجوك إيفول إم بيس فيوس
.  خين إتخورا إن ني إت اونخ: إثؤواب
أس إنكوت نيم ني
ّ
Zij voleindigde haar leven, met grote
nederigheid, en rustte met de heiligen, in
het land der levenden.
:  وإستراحت مع القديسين:  بتواضعها العظيم: أكملت حياتها
. في أرض األحياء

<ere ne `w ]`alou `mpar;enoc @ `w panagia `m`pcolcel
@ `w ]selet ectoubyout @ ]`agia `mmyi Biryna.

Shere ne oo tie a-loe em parthenos, oo
pan akhia em ep sol-sel, oo tie shelet es
toevioet, tie akhia emmie Viriena.
 او بان أجيا إم إب: شيري ني اوتي آلو إم بارثينوس
.  تي أجيا إممي فيرينا:  اوتي شيليت إس طوفيوت: سولسيل
Wees gegroet o jonge vrouw en maagd,
getooid met heiligheid, o zuivere bruid,
de ware heilige Verena.
 العروس:  كليّة الزينة المقدسة: السالم للعذراء العفيفة
.  القديسة فيرينا الحقيقية: الطاهرة

<ere ne `w ]`agia @ ,ere ne `w ;ye;ouab @ ,ere ne
`w ackytyc @ ]selet `nte `vnyb `p[oic .

Shere ne oo tie akhia, shere ne oo thie
eth-oewab, shere ne oo askieties, tie
shelet ente ef nieb Eptshois.
 شيري ني: إثؤواب
 شيري ني او ثي: شيري ني اوتي أجيا
ّ
.  تي شيليت إنتى إفنيب إبشويس: او أس كيتيس
Wees gegroet o heilige, wees gegroet o
zuivere, wees gegroet o ascetische, de
bruid van de Meester en Heer.
 السالم: لك أيتها الطاهرة
ِ  السالم: لك أيتها القديسة
ِ السالم
.  عروس السيد: لك أيتها الناسكة
ِ

Twbh `mP¡ `e`hryi `ejwn@ `w ]selet `nte Pi`,rictoc@
]`agia `mmyi Biryna@ `ntef,a nennobi nan `ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo tie
shelet ente Piegristos, tie akhia emmie
Viriena, entef ka nan novie nan evol.
:  اوتي شيليت إنتي بي إخرستوس: طوبه إم إبشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: تي أجيا إممي فيرينا
Bid tot de Heer namens ons, o bruid van
Christus, de ware heilige Verena, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 القديسة فيرينا:  ياعروس المسيح: إطلبي من الرب عنا
. ليغفر لنا خطايانا:
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paus Cyrillus VI

ذكصولوجية البابا كيرلس
السادس

Papa abba Kurilloc pimah coou @ pimakarioc
qen oume;myi@ vyetaf-tajron qen pinah]@
`nor;odoxoc `nta`vmyi.
Pa-pa ava Kierillos pie mah so-oe, pie
makarios gen oe-methmie, fie etaf takhron
gen pie nahtie, en orthozoksos enta efmie.

 في:  بـي مكاريوس خين أو ميثمي: بابا آفا كيرلس بي ماه سو
.  إن أورثوذكسوس إيطا إفمي: إيطاف طاجرون خين بي ناهتي
Paus abba Cyrillus de zesde: gelukzalig in
waarheid: hij heeft ons bevestigd: in het ware
orthodoxe geloof.

 الذي ثبتنا في:  الطوباوي بالحقيقة: البابا كيرلس السـادس
.  األرثوذكسي الحقيقي: اإليمان

Ouran `nsousou pe pekran@ `w pi-mona,oc
ettoubyout@ piman`dri-tyc ettajryot@ pi`svyr
`nniana-,writyc .
Oe ran en shoe-shoe pe pekran, oo pie
monagos et toe vie-oet, pie man edrieties et
takhrie-ot, pie eshfier en nie anago-rieties.

:  أوبي موناخوس إت طوفيّوت: أوران إن شوشو بى بيكران
.  بي إشفير إنتى ني خوريتيس: بي ماندريتيس إت طاجريوت
Een naam van trots is uw naam: o zuivere
monnik: de sterke kluizenaar: vriend van de
anachoreten.

 والمتوحـــد:  يا أيها الراهب الطاهر: إسـم فخـر هو إسمك
.  صديق الســــــواح: القوي

E;be vai akswp nan@ `noutu-poc qen `pcaji@ qen
]`agapy qen pijinmosi@ qen pitoubo qen `vnah] .
Ethve fai ak shoopie nan, en oe tiepos gen ep
sazj-ie, gen tie aghapie gen pie zj-ien moshie,
gen pie toevo gen ef nahtie.

 خين:  إن أوتيـبوس خين إبصاجي: إثفى فاي آك شوبي نان
 خين بي طوفو خين إف: تي آغابي خين بي جين موشي
. ناهتي
Daarom bent u voor ons geworden: tot
voorbeeld met uw woorden: uw liefde en uw
daden: uw reinheid en geloof.

 في المحبـــة في:  قدوة في الكالم: من أجل هذا صرت لنا
.  في الطهارة في اإليمـــــــان: التصرف

<ere pimainefsyri @ vyetaf tal[o `nnyetswni@
afer`pro-vyteuin `n`svyri@ ouoh `ni-dumwn afhitou
`ebol.
Shere pie mai nef shierie, fie etaf tal etsho en
nie et shoonie, af er eprofietevien en esh
fierie, oewoh en nie diemon af hie toe evol.
 إف:  في إيطاف طالتشو إن ني إتشوني: شيرى بي ماي نيف شيري
.  أووه ني ذيمون إن هيتو إيفول: إير إبروفيتيس إن إشفيري
Gegroet zij u, die uw kinderen liefhad: die de
zieken genas: die profeteerde van wonderlijke
dingen: en demonen uitdreef.

:  وتنبأ بالعظائم:  الذي شفى المرضى: السالم لمحب أوالده
. وأخــــرج الشياطيــــن

F`cmarwout `nje pekbioc @ `w peniwt `mmakarioc@
aktac;o nan `mpicwma `nabba Markoc @ ouoh
ak`iri `mpimuron e;ouab.
Ef es maroo-oet enzje pek vios, oo penjoot em
makarios, ak tas-to nan em pie sooma en ava
Markos, oewoh ak ie-rie em pie mieron eth-oewab.

 آك:  أوبين يوت إم مكاريوس: إف إسمارواوت إنجى بيك فيوس
 أووه آك إيـري إم بي: طاستو نان إم بي سوما إن آفا ماركـوس
. ميرون إثـؤواب
Gezegend is uw ambtstijdperk: onze gelukzalige
vader: u bracht ons het lichaam van abba Markus
terug: en maakte de heilige myron.

 أعدت لنا جسد:  يـا أبانا الطوبـــاوي: مبارك هـو عهـدك
.  وعملت الميرون المقــــدس: مارمرقـس

Mari`a ]macnou]@ acouwnh qen ounis] `n`svyri@ nem
ni[rompi nem pi`c;oinoufi@ qen tec`ek`klyci`a qen Zaitoun.

Maria tie masnoetie, as oe-oonh gen oe nieshtie
en eshfierie, nem nie etshrompie nem pie estoi
noefie, gen tes ekliesieja gen Zaitoen.

 إس أوأونه خين أونيشتي إن إشفيري: ماريا تي ثيؤطوكوس
 خين تيس:  نيم تي إتشرومبي نيم ني إسطوي نوفي:
. إككليسيا خين زيتون
Maria de Moeder Gods: verscheen met een
groot wonder: samen met duiven en wierook:
in haar kerk in Zaitoen.

 مع حمام:  ظهـرت بإعجوبـــــة عظيمة: مريـم والدة اإلله
.  في كنيستها بالزيتــــــون: وبخور

Akkwt `noumanka;edra `mberi@ nem pinis]
`n`abyt `napa Myna @ nem hanmys `nek`klyci`a@
pekhyt `mpef[acnahbi `e`ptyrf.
Ak koot en oe ma en kathedra em verie, nem pie
nieshtie en a-viet en ava Mina, nem han miesh en
ekliesia, pek hiet em pef et-shas nahvie e-eptierf.

 نيم بي نيشتي آفيت أن آفا مينا: آك كـوت إن أومان كاتدرا إم فيـري
 بيك هيت إم بيف إتشاسي ناهفي إى:  نيم هان ميش إن إككليسيا:
. إإبترف
U bouwde een nieuwe kathedraal: het grote
klooster van abba Mina: en talrijke kerken:
terwijl uw hart nooit hoogmoedig werd.
:  وكنائس كثيرة:  والـدير العظيم لمارمينــا: بنيت كاتدرائية جديدة
. أ ّمـا قلبــك لـم يستكبـر مطلقـا

Saktwnk `m`vnau `nsorp @ qen tekjom
nem
nekswni @ e;rekhwc nem niaggeloc @ nem
nye;ouab etakmenritou .
Shak toonk em efnav en shoorp, gen tek khoom
nem nek shoonie, ethrek hoos nem nie
ankhelos, nem nie eth-oewab etak men rie-toe.
:  خين تيك جـوم نيم بيك شوني: شالي طونك إم إفناف إنشورب
.  نيم ني إثؤواب إن بيك مينرى طوأو: إثريك هوس ني آنجيلوس
U stond vroeg in de ochtend op: bij welzijn en
bij ziekte: om te loven met de engelen: en met
de heiligen die u liefhad.
 لتسبّح مع: قوتـــــك وفي أمراضك
ّ  في: تعـودت القيام وقت السحر
.  ومع القديسين أحبائـــــك: المالئكة

}nou
`aripenmeu`i
@ nahren Pennou]
@
e;refjwk nan `ebol `mpekry] @ qen ]agapy
qen `vnah] .
Tie noe a-rie pen mevie, nahren Pennoetie, ethref khook nan evol em pek rietie, gen tie
aghapie gen ef nahtie.
 إثريف جوك نان إيفول آبيك:  ناهرين بين نـوتي: تينو آرى باميفئي
.  خين تي آغابي خين إفناهتي: ريتي
Nu dan, gedenk ons: bij onze God: dat hij ons,
zoals u, volmaakt maakt: in de liefde en het
geloof.
 فـي المحبـة في:  ليكملنــا مثلـك:  أمـام إلـهنــــا: واآلن أذكرنا
. اإليمــــــان

Twbh `mP=o=c
`e`hryi `ejwn @ peniwt
e;ouab
`ndikeoc @ papa
abba
Kurilloc pimah
coou @ `ntef,a nennobi nan `ebol .
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, pen joot
eth-oewab en zieke-os, pa-pa ava Kierillos pie
mah so-oe, entef ka nen novie nan evol.
 بيـن يوت إثؤواب إن ذيكيئوس: طوبه إم إبشويس إى إهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول:  آفا كيرلس بي آرشي إيرفس:
Bid tot de Heer namens ons, o heilige
rechtvaardige vader, paus abba Cyrillus de
zesde, dat Hij onze zonden vergeeft.
 أنبا كيرلس رئيس:  يـا أبانا القديــــس الصديق: أطلب من الرب عنـا
.  ليغفر لنا خطايانا: الكهنة
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ذكصولوجية البسي الصليب

)m3i niben `etavgwk `ebol : `nniqici `nte nov`aret3 :
evheghwg evsi`mkah : `ere pikocmoc `m`p2a `mmwov
an .
Ethmie nieven etav khook evol, en nie giesie ente noe a-re
tie, ev hekh-hookh ev etshie em kah, e-re pie kozmos em
epsha em moo-oe an.

 إف:  إن ني خيسي إنتي نو أريتي: إثمي نيفين إيطاف جوك إيفول
.  إيري بي كوزموس إم إبشا إممواو آن: هيج هوج إف تشي إمكاه
Alle rechtvaardigen die verduurd hebben, de moeite voor
hun deugdzaamheid, in verdrukking en leed; de wereld
was hen niet waard.

:  متضايقين متألمين:  كملوا أتعاب فضائلهم: كل األبرار الذين
. والعالم ال يستحقهم
Kol el-abrar allaziena: kamalo at3ab fada2elhom:
motadayekien motta2allemien: wa el-3aalem la yasta7ekahom.

Evcwrem `ebol hi ni2a4ev : nem nib3b nem
nixol `nte `pkahi : nai `ete averme0re qarwov :
ge `ebolhiten povnah5 .
Ev soorem evol hie nie shafev, nem nie vieb nem nie kol ente ep
kahie, nai e-te av er methre garoo-oe, zje evol hieten poe nahtie.

 نيم ني فيب نيم إيطاف إيرميثري: إف سوريم إيفول هي ني شافيف
.  جي إيفول هيتين بوناهتي: خارواو
Zij dwaalden rond in de wildernissen, de grotten en holen in de
aarde, van hen werd getuigd: “Door hun geloof…

 هؤالء الذين شهد:  والمغائر وشقوق األرض: تائهين في البراري
.  أنه من قِبل إيمانهم: لهم
Te-iehiena fie el-bararie: wa el-magha-er wa shekoeq elardie: ha-olaa2 allaziena shohieda lahom : en-naho min
kebal iemanhom.

Nem tovhvpomon3 : marensogi `ncapov`ajwn
: `ntengov2t `e`parx3joc `nte `fnah5 : nem
pe4re4gwk `ebol I=3=c .
Nem toe hie-po mo-nie, maren etsho zj-ie en sa poe a-ghoon, en
ten khoesht e-ep arshie-ghos ente ef nahtie, nem pef ref khook
evol Iesoes.

 إنتين جوشت إإب:  مارين تشوجي إنصا بو آجون: نيم تو هيبوموني
.  نيم بيف ريف جوك إيفول إيسوس: أرشي جوس إنتي إفناهتي
…en hun geduld, laten wij spoedig hun pad van strijd
navolgen, en de ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en
Voleinder van het geloof.

:  وننظر الى رئيس اإليمان:  في طريق جهادهم: وصبرهم فلنسرع
. ومكمله يسوع
We sabrehom fel-nosre3 : fi tarik khiehedehom: wa nanzor iela
Ra2ies el-iemen : we mokammelaho Yasoe3.

T=w : w
`
nixoroc `nte ni`ctavroforoc :
etavgwk `ebol hi ni2a4ev : =`n=t=e=4 ...
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo nie goros
ente nie estravro foros, etav khook evol hie nie
shafev, entef ka nen novie nan evol.
 إيطف جوك:  اوني خوروس إنتي ني إسطافروفوروس: ... طوبه
...  إنتيف: إيفول هي ني شافيف
Bid… o koren van kruisdragers, die volmaakt zijn
geworden in de wildernis, dat Hij…
 الذين كملوا في:  يا مصاف البسي الصليب: اطلبوا من الرب عنا
.  ليغفر لنا خطايانا: البراري
Otloboe men al-Rabbie 3anna : ya masaf labissie el-salieb :
allaziena kamelo fie el-bararie : le-yaghfer lana gatayana.
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De doxologie voor de
Patriarch en de
bisschop
ذكصولوجية البطريرك
واالسقف

Aksi `txaric `mmw`vc3c : 5metov3b `nte
melxicedek : aksi `m`patio `mpeniwt markoc :
f3eta4hi2enno4i nan .
Ak-etshie it garis im Moisies, tie met o-wieb
inte A-aron, ak-etshie im ip-tajo im pen jot
Petros pi an khokh in nie apostolos.
 تى ميت اوويب إنتى ميلشي سيديك: أكتشى أت خاريس إممويسيس
 بي أن جوج إن ني:  أكتشى إم إبطايو إم بين يوت بيتروس:
.أبوسطولوس
U ontving de genade van Mozes, het priesterschap
van Aaron, u ontving de roem van onze vader
Petrus, het hoofd van de apostelen.

:  وأخذت كرامة أبينا بطرس:  وكهنوت هارون: نلت نعمة موسى
. بكر الرسل

AP=x=c talo `nte4gig : `nov`inam `egen tek`afe :
a4tenhovtk `eni2o2t : `nte `0metovro `nnif3ov`i.
A Pegristos ta-lo intef zj-iezj, in o-wie nam iezjen tek a-ve, af ten hotk e-nie shosht inte ismet oro in nie fie-owie.

 إن اووي نام إيجين تيك: أبي إخرستوس طالو إنتيف جيج
 إنتى إث ميت اورو إن:  أف تين هوتك إينى شوشت: أفى
. نيفيؤوى
Christus legde Zijn rechterhand, op uw hoofd,
Hij gaf uw de sleutel, van het Koninkrijk der
hemelen.

:  وائتمنك على مفاتيح:  اليمنى على رأسك: رفع المسيح يده
. ملكوت السموات

E0rek2wpi `novre4erhemi: ca`p2wi n
` 5ek`kl3cia:
e0rek`amoni `mpeklaoc: qen ovtovbo nem
ovme0m3i.
Esrek shopi in oe-ref er hemie, sa ipshoi in tie
ik-ik-lie-seeje, esrek a-monie im pek la-os, gen
o-tovo nem oe-mesmie.

:  صا إبشوى إنتى إكليسيا: إثريك شوبى إن اوريف إيرهيمى
.  خين او طوفو نيم او ميثمى: إثريك أموينى إم بيك الؤس
Dat u mag leiden, de kerk, en dat u uw volk
mag weiden, in reinheid en rechvaardigheid.

.  بطهارة وبر:  وترعى شعبك:  على الكنيسة: لتصر مدبرا

Kata `fr35 eta4goc : `nge pavloc piapoctoloc :
ge kata`fr35 `mmelxicedek : pair35 hw4 `m p=x=c .
Kata ifritie etaf khos, inzje Pavlos pi
apostolos, zje kata ifritie in Aaron, pai ritie hof
im Pegristos.

:  إنجى بافلوس بى أبوسطولوس: كاطا إفريتى إيطاف جوس
 باى ريتى هوف إم بي: جى كاطا إفريتى إن أأرون
. إخرستوس
Gelijk Paulus de apostel, heeft gezegd, “Zoals
immers Aaron was, zo is Christus evenzo.”

.  كذلك المسيح:  كمثل ملشيصادق:  بولس الرسول: كما قال

Wcavtwc tensici `mmok: nem pihvmnodoc David:
ge
`n0ok
pe
piov3b
2a
`eneh:
kata `tta7ic `mMelxicedek.
O-savtos ten et-shisie emmok, nem pi
himnozos David, zje insok pe pi o-wieb sha
ineh, kata itak-sis em-Melchisedek.
 جى:  نيم بى هيمنوذوس دافيد: اوس أف طوس تين تشيسى إمموك
 كاطا إت طاكسيس ام ميلشي: إنثوك بى بى اوويب شا إينيه
.سيديك
Evenzo vereren wij U, met David de psalmist,
U bent de priester voor eeuwig, volgens de
ritus van Melchisedek.
:  قائلين انت هو الكاهن الى األبد:  مع المرتل داود: كذلك نرفعك
. على طقس ملشيصادق

Voor de Patriarch

لألب البطريريك

T=w : peniwt =e0
= =v `mpatriarx3c : abba (...)
piarx,3`erevc : `n=t=e=4...
Toobh…: penjot eth-oe-wab em patriarshies:
ava (...) pie arshie erevs: entef...
( بى أرشى...)  أفا:  بينيوت إثؤواب إم باتريارشيس: ...طوبه
.…إيريفس إنتيف
Bid…: onze heilige vader de patriarch: abba
(...) de hogepriester: dat...
( رئـيس...)  انبا:  يا أبانا القـديـس البطـريـرك: ...أطلب
...  ليغـفـر: الكهنـة

Voor de bisschop

لألب األسقف

T=w: peniwt =e0
= =v `ndikeoc„ : abba (...)
pi`epickopoc : `n=t=e=4...
Toobh…: penjot eth-oe-wab in zieke-os: ava
(...) pie episkopos: entef...
( بى إبسكوبوس...)  أفا:  بينيوت إثؤواب إنذيكيؤس: ...طوفه
.… إنتيف:
Bid…: onze heilige rechtvaardige vader:
abba (...) de bisschop: dat...
 ليغـفـر: ) األسـقـف...(  أنبا:  يا أبانا القـديـس البار: ...أطلب
...
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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.

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

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:  بين سوتير إن آغاثوس: * ماتيهو إمفى إيطارى ماسف
. إنتيف سيمنى نان إنتيف هيرينى: إناي خيسى إيفول هارون
* Vraag Hem die u hebt gebaard: onze Goede Verlosser:
dat Hij van ons alle smarten wegneemt: en in ons Zijn
vrede bevestigt.

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُمخلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `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:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ten5ho `aripenmevi : w
` 5`proc tat3c `eten
hot : 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:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ونمجـدك أيتهـا،ي
ّ نعظمـك يا أ ُّم النـور الحقيق
ت
، والـدة اإلل ِه،العـذراء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
، أتى وخلص نفــوسنـا،لنـا مخلص العالــم
،المجــد لــك يــا سيــدنـا وملكنـا المسيح

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،صديقيــن
ّ ِ  تهليــل ال، إكليـل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
، نـبشـر بالثالــوث القــدوس، غـفــران الخطايــا،الكنائـس
 يـارب،رحــم
ْ  يـارب إ، نسجـــد لـه ونـم ّجـده،الهــوت واحــد
. آميــن، يـارب بـارك،رحــم
ْ إ
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap van de rechtvaardigen, standvastigheid van de kerken, vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de
Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem. Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 ضابط، اللـه اآلب،بالحقيقـة نـؤمـن بإل ِه واحــ ِد
 ما يـرى وما ال،سماء واألرض
َّ  خالـق ال،الك ِ ّل
 إبـن اللـه، نـؤمن بـرب واحد يسوع المسيح،يــرى
، المولـود من اآلب قـ ْبل كل الد ُّهـور،الـوحيـد
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

،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ق من إله حـق
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
َ  الـذي به،مساو لآلب في الجـوهـر
 هــذا الـذي،كان ك َل شئ
ْ
ْ
ُ
، نـز َل من السماء،ومن أجـل خالصنا
،البشـر
نحــن
أجلنـا
ْ من
ُ
ْ
ْ وتجســ َد
،أنــس
 وت،ومن مريــ َم العــذراء
من الــروح القُــدس
َ
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
َ ُوصل
َ  وتألـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط

صعــ َد إلى
َ  و،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــده،وجلـس عــن يميــن أبيــه
،السمــوات
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُلكـه انقضــا ُء
 الــذي، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
َ
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
ْ ق
ُ
،مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فــي األنبيـــــــاء
ُ  الناطــــ،نسجــــ ُد لــه ونـُمجــــد ُه مــع اآلب واالبـــن
 ونعتـــــــرف،وبكنيســـــــة واحــــــدة مقــدســــــة جامعــــــة رســوليـــــــة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديــــة واحـــــدة لمغفــــــرة الخطايــــــــا

.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.

تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف
.موواوت نيم 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:  ثى شو ناى إيرون: 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
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

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
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

@ Wli `mpekjwnt `ebolharon
jempensini qen pekoujai @ ouoh
,a nennobi nan `ebol.

اولى إم بيك جونت إيفول هارون  :جيم بين شينى خين بيك
اوجاى  :اووه كانين نوفى نان إيفول.
Hef Uw boosheid op van ons, bezoek
ons met Uw verlossing en vergeef onze
zonden.
بخالصـك ،وإغـفــر لنا
وإرفـــع غضبــك عنـــا ،وإفـتـقـدنـــا
ِ
خطايـانـــا.

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

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

يقول الكاهن
Vnyb
`P[oic
Iycouc
Pi,rictoc
Pennou]@
vy`etafjoc
`nnefagioc
ettaiyout
`mma;ytyc
ouoh
`n`apoctoloc =e=;=u.

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،أيها السيـد الـرب يسـوع المسيح إلهنـا
: األطهــار المكـرميـن قائال
القديسيـن ورسلـ ِه
ِ

Je hanmys `m`provytyc nem han`;myi auer`epi;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 ناف إيرواو اووه إمبو ناف اووه إي
. سوتيم إيني إيتي تين سوتيم إيرواو اووه إمبو 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.

رون ولم
ْ إن أنبياء وأبـرارا كثيـريـن إشتهـوا أن يروا ما أنتم تـ
. وأن يسمعـوا ما أنتــم تسمعـون ولـــم يسمعـوا،يروا

`N;wten de `wouni`a tou `nn`etenbal je cenau @
nem netenmasj je cecwtem. Marener`pem`psa
`ncwtem ouoh `e`iri `nnekeuaggelion e;ouab qen
nitwbh `nte nye;ouab `ntak.
إنثوتين ذى اواو نياتو إن ني تين فال جى سيناف نيم ني تين ماشج
 مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم اووه إى إيرى: جى سي سوتيم
.إن نيك إف أنجيليون 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.

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

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

أرى إف ميفئى ذى اون بين نيب إن اواون نيفين إيطاف هون
هين نان إير بوميفئى.
Gedenk ook, onze Meester, allen die ons
gevraagd hebben om hen,
أذكـر أيضا يا سيـدنا ك ِ ّل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـــــم في
تضرعاتـ ِّنا،

qen nen]ho nem nentwbh `eten`iri `mmwou `e`pswi
harok P¡ Pennou] @ Ny`etauersorp `nenkot
ma`mton nwou @ nyetswni matal[wou.

خين نين تيهو نيم نين طوبه إيتين إيرى إممواو إإبشوى
 ني إيطاف إير شورب إينين: هاروك إبتشويس بينن وتى
.كوت ما إمطون نواو نى إتشونى ماطالتش اواو
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،وطلباتـ ِّنا التي نصعـدهـا إليـك أيهــا الـرب إلهنــا
، المـرضي إشفهـــم،سبقــــــوا فـــرقـــدوا نيحهـــم

Je n
` ;ok gar pe penwnq tyrou @ nem penoujai
tyrou @ nem tenhelpic tyrou @ nem pental[o
tyrou @ nem ten`anactacic tyren.

جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين اوجاى تيرو نيم
تين هلبيس تيرو نيم 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.
ألنــك أنت حيـاتـنـا كـ ِلنـا ،وخالصنــا كـ ِلنـا ،ورجــاؤنـــا
كـلنِـــا ،وشفــاؤنـــــا كـلنِـــا وقيـامتـنــــا كـ ِلنـــا.
الفهرس Index -
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طوواف العشية
De Tawwaf van de Vespers

طوواف باكر
De Tawwaf van de Metten

ماروتشاسف
ُ
Maroe-tshashf

مــرد المزمــور
Het Responsorium van
de Psalm

لينك

Link

De Psalm van de
Rondgang van de Vespers
(de Tawwaf)

مزمور الطوواف
) ( العشية

De Tawwaf van de Vespers

طوواف العشية
َّ

= =l : Psoic aiw2 ovb3k cwtem
A
eroi : ma`h03k `et
` `cm3i `nte pa5ho
: `e`pgintaw2 e`p2wi harok :
Allieloeja, Eptshois ai osh oe-viek sootem
eroi, ma eh thiek e-et esmie ente pa tie ho, eep zj-ien ta oosh e-epshooi ha-rok,

 ما إهثيك إى: أوﭭيك سوتيم إيروي
ُ الليلويا إبتشويس آي أوش
: إى إبجين طا أوش إى إبشوي هاروك: إت إسمي إنتى باتيهو
O Heer, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn
stem ter ore, als ik tot U roep,
،  إذا ما صرخت إليك،  أنصت إلى صوت تضرعي، يا رب إليك صرخت فاسمعني

De Tawwaf van de Vespers

طوواف العشية
َّ

Mareccwovten `mpek`m0o `nge
taprocevx3 `m`fr35 `nov`c0oinov4i:
ma-res soo-oe ten em pek emtho enzje ta
epros ev shie em efrietie en oe estoi
noefie,
او تين إم بيك إمثو إنجى طا إبروس إﭭشي إم
ُ ماريس صو
: او إستوي نوفي
ُ إفريتي إن
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht
staan,
، فلتستقم أمامك صالتي كالبخور

De Tawwaf van de Vespers

طوواف العشية
َّ

`ptwn4

`ep
` 2wi
`nte
nagig
ov2ov2wov2i `nte hanarovhi
pe: =a=l .
ep toonf e-epshooi ente na zj-iekh oe shoeshoo oe-shie ente han aroe-hie pe, allieloeja.

اوشي إنتى هان
ُ شوشو
ُ إو
ُ إبطونف إى إبشوي إنتى نا ﭽيج
.  الليلويا: آروهي بى
het opheffen van mijn handen als avondoffer,
Halleluja. (Psalm 141:1-2)
.  هلليلويا،رفع يدي هو ذبيحة مسائية

لينك

Link

De Psalm van de
Rondgang van de Metten
(de Tawwaf)

مزمور الطوواف
) ( باكر

De Tawwaf van de Metten

طوواف باكر
َّ

= =l : Fnov5 e4`e2enh3t qaron
A
e4`e`cmov eron : e4`eovwnh `mpe4ho
e`hr3i egwn ovoh e4`enai nan :
Allieloeja, Efnoetie ef e-shen hiet garon ef eesmoe eron, ef e-oe-oonh em pef ho e-ehrie ekhoon oewoh ef e-nai nan,

: الليلويا إفنوتي إف إى شينهيت خارون إف إى إسمو إيرون
: إف إى اواونه إم بيفهو إإهري إيجون أووه إف إى ناي نان
God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn
aanschijn over ons lichten en ontferme zich over ons,
، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا،ليتراءف هللا علينا ويباركنا

De Tawwaf van de Metten

طوواف باكر
َّ

`e`pgincoven

`mpekmwit higen `pkahi : nem pekovgai qen nie0noc
t3rov : =a=l .
ep toonf e-epshooi ente na zj-iekh oe shoeshoo oe-shie ente han aroe-hie pe, allieloeja.

 نيم بيك: إى إبجين سو إين إم بيك مويت هيجين إبكاهي
.  الليلويا: ا ُوجاي خين ني إثنوس تيرو
opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle
volken uw heil, Halleluja. (Psalm 67:1-2)

. هلليلويا، وفي جميع األمم خالصك،لتعرف في األرض طريقك

Link

ماروتشاسف
Maroe-tshashf

لينك

Het Responsorium
van de Psalm
مــرد المزمــور

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Allylouia.

Allieloeja.
.الليلـــويا
Halleluja.

.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

Celebrant

يقول الكاهن
F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran
`m`P¡ `nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek
tou kata (...) agiou euaggelion to
`anagnwcma.

إف إسمارواوت إنجي فى إثنيو خـين إفـران إم إبتشـويس إنتـي
نى جوم كيريي إيـف لوجيصـون إك طـو كاطـا (…) أجيـو إيـف
.أنجيليون طو أناغنوزما
Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer der machten. O Heer zegen de lezing uit
het Heilig Evangelie volgens (...) .

 فصل من اإلنجيل, يارب بارك,مبارك اآلتى بإسم رب القوات
. )...( 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 Responsorium
van het Evangelie
مــرد اإلنجيــل

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Marenouwst `mpencwtyr@ pimairwmi
`n`aga;oc@ je `n;of afsenhyt qaron@
af`i ouoh afcw] `mmon.

Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.

 جى:  بى ماى رومى إن أغاثوس: مارين اواوشت إم بين سوتير
. أفئى اووه أف سوتى إممون: إنثوف أف شينهيت خارون
Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede en
Menslievende, want Hij had erbarmen met ons, Hij
kwam en verloste ons.
. آتى وخلصنا:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: فلنسجد لمخلصنا

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : `w tenu `nn3b
t3ren 50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr
: `nte4xa nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Mareeja ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين شويس 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 onze Verlosser: dat Hij
onze zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

يـقــول الـشعب
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.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول
. أوناس
Gelovigen

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

Link

الخمسة أواشي الصغار
De vijf Kleine
Voorbeden

لينك

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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 `umwn tw Kuri`w
`klinate.
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.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.

إبروس خومين ثيؤ ميطا
. فوفو أمين
ُ
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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

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
*Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

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-oonoon 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: * تين أوش ايفول ان جو امموس
. ايسوس بى اخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer
Jezus Christus,
.  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eni`ayr `nte `tve @ nem
nimwou `m`viaro @
* Esmoe e-nie a-ier ente etfe, nem nie moo-oe
em efjaro,
: موواو إم إفيارو
 نيم نى: * إسمو إينى أ إير إنتى إتفى
ُ

* zegen de hemelwinden, de wateren van de
rivieren,
،  ومياه النهر، * بارك أهوية السماء

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* nem nici] nem nicim @ mare
peknai nem tekhiryny oi `ncobt
`mpeklaoc.

* nem nie sietie nem nie siem, ma-re pek nai
nem tek hierienie oi en soobt em pek laos.
* نيم نى سيتى نيم نى سيم مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى
.اوي إنسوبت إمبيك الؤس
* het zaad en het kruid, en moge Uw genade
en vrede een vesting zijn voor Uw volk.
. ولتكن رحمتك و سالمك حصنا لشعبك،* والزروع والعشب

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: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

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

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: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية
Index – الفهرس

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 oe-wieb ente Melshiesedek,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت او ّويب إنتى
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * 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 neerdaalde 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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* 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,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش 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 على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

`nnoujaji tyrou
capecyt `nnou[alauj `n,wlem.

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.إن كوليم
* 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.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. إيفول خين او هيرينى 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 evlokhieson 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
ُ
ُ
ُ

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: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية
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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 e` 2wpi
Amien es e-shopi

آمين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn
آمين يكون

يقول الكاهن

Celebrant

`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan
nan `ebol.

`ntekhir3n3

:

xa

nennobi

Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie:
sem nie nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

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

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.
جي ثوك تي تى جوم نيم بي اواو نيم بى إسمو نيم بى أماهى
.شا إينيه 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: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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

يقول الكاهن

للا االب ِ ونِ ْعمة ا ْبنِ ِه ا ْلو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس ر ِبّنا
ِ محبَّة
سيحِ وش ِركة وم ْو ِهبة
ِ و ِإل ِهنا ومخ ِلّ ِصنا يسوع ا ْلم
 ا ِْمضوا: الروحِ ا ْلقد ِس ف ْلتك ْن مع ج ِمي ِعك ْم
ُّ
. ب يكون معك ْم
ِ ّ الر
َّ  سالم،ِبسالم
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.

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.
.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.روحــك أيضا
ومع
ِ
We me3e-ro7ike aidan.
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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

Tenouwst `m`Viwt `nte piouwini @
nem Pefsyri `mmonogenyc @
Ten oe-oosht em Efjoot entee pie oeooinie nem pef Shierie em monokhenies,
 نيم بيف شيرى: تين اواوشت إم إفيوت إنتى بى اواويني
: إممو نوجينيس
Wij aanbidden de Vader van het Licht en
Zijn Eniggeboren Zoon,
، وإبنه الوحيد الجنس،نسجد 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.
.  تي إترياس إن اومواوسيوس: نيم بي إبنفما إم باراكليتون

en de Heilige Geest de Trooster, de Wezensgelijke Drie-eenheid.
.والروح المعزي الثالوث المساوي

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: شيرى ماريا تى اورو تى فو إن آلولى إن أت إير خيللو
: إيتى إمبى اواوي إير اواوي إيروس
Wees gegroet Maria de Koningin, de wijnstok die
niet verouderd, die niet gesnoeid is door een
wijngaardenier:
، التي لم يف ِ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,

 إبشيرى إم إفنوتى: أف جيم بى إسماه إنتى إبؤنخ إنخيتس
. إى أفتشى صاركس خين تى بارثينوس: خين او ميثمى
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 عنقود 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,
:  أف كانين نوفى نان إيفول: أسميسى إمموف أفسوتى إممون
 هان ميش أف صاجي: أريجيم او إهموت اوطاى شيليت
. إيبى طايو
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,

 إى أفتشى صاركس إيفول: جى أبي لوغوس إنتى إفيوت
 آس إيرماف:  نيم إن إسهيمى إت هيجين بى كاهى: إنخيتى
.إم إفنوتى إيفيل إيرو
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 أما هلل
 أية إمرأة على،منك
ِ ألن كلمة اآلب أتي وتجسد
ِ
،سواك

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: جى إنثو او إسهيمى إنريم إنكاهى
.سونت
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.

 أف شاشنى إيتى ميت اورو: آاوميش إن إسهيمي إتشى طايو
. ثى إثنيسوس خين نى هيومى:  ألال إم بو إشفوه إيبى طايو:
Vele vrouwen ontvingen eer en wonnen het
Koninkrijk, maar zij bereikten niet uw eer, o
schone onder de vrouwen.
،كرامتك
 لكن لم يبلغن،نساء كثيرات نلن كرامات وفزن بالملكوت
ِ
،أيتها الحسنة في 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 a-namie en gietf, e-te fai pe
Emmanoe-iel, etaf ie af shoopie gen te nezj-ie.
 إيطاف جيم بى آنامى انخيتف: إنثو غار بى بى بيرغوس إتشوسى
.  إيطاف إى أفشوبى خين تى نيجى:  إيتى فاى بى إممانوئيل:
U bent de hoge toren, waarin de schat gevonden is;
dat is Emmanuël, die kwam en in uw schoot verbleef.
 الذي، الذي وجدوا فيه الجوهر أي عمانوئيل،ت هي البرج العالي
ِ أن
. أتي وح َّل في 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،فلنكرم بتولية العروس التي بغير شر
.والدة اإلله مريم

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:  تى طايوت إيهوتى إبكاهى: أرى إتشيسى إيهوتى إتفى
. جى أرى إيرماف إم بى ريف سونت: سونت نيفين إيتى 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.

األرض وكل المخلوقات التي
 وأنت أكرم من،إرتفعت أكثر من السماء
ِ
،  ألنك صرت أما للخالق،فيها

De Hymne Shere Maria
لحن شيري ماريا
`N;o 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:  بيما إنشيليت إنكاثاروس: إنثو غار آليثوس
. كاطاني إسمى إم إبروفيتيكون: إخرستوس بى نيم فيوس
U bent waarlijk de reine bruiloftskamer van
Christus de Bruidegom, volgens de profetische
woorden.

ْ
ّ
 كاألصوات، الذي للمسيح الختن،الخدر النقي
ِ أن
ِ ،ت بالحقيقة
.النبوية

De Hymne Shere Maria
لحن شيري ماريا
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: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
 إنتيف كانين:  ماريا إثماف إن إيسوس بي إخرستوس: ثيؤطوكوس
. نوفى نان إيفول
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:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا
Index – الفهرس

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:  ماري ني صاخ فيري إيفول: آبي ناﭫ شوبي كابي ميش إيفول
.  إﭫ إيرمين إيفين خين ني إغرافي إثؤواب: صوفوس ثواوتي 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.
 فـليجـتمـع الحـكمــاء:  فـليـفســر المعلمـون: قـد حان الوقت أطلق الـجميــع
.  ُمفسريـن في الكـتـب المـقـدســة: إلينـــا

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: إيري بي إسمو إنتي إترياس إثؤواب
. بي إبنفما 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: إيري بي إسمو إنتي تي ثيؤطوكوس ماريا
. بي إخرستوس
De zegen van de Moeder Gods, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  أم يســوع المسيـح: وبـركة والـدة اإلله مــريـــم

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

`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.
. تحـل على هـــذا الشعب كله معافيـن من الـــرب آميـــن
. يكـــــون
Index – الفهرس

De Agpeya
( Gebed van psalmen )

األجبية
) ) صالة المزامير

Gebeden van het
derde uur
صالة الساعة الثالثة

Introductie voor het Evangelie

مقدمة لإلنجيل

ذوكصاصي اوثي اوس إيمون قدوس قدوس
 فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار، قدوس
.يوحنا البشير بركاتة علي جميعينا 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
 فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم،اآلب باسمي
 سالمي أنا، سالمي أترك لكم،بكل ما قلته لكم
،أعطيكم
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،ليس كما يعطي العالم أعطيكم
 سمعتم أني قلت لكم إني أمضي ثم آتي،وال تجزع
 لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ألني أمضى،إليكم
، ألن أبى أعظم مني،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،وقد قلت لكم اآلن قبل أن يكون
 ألن، لست أكلمكم كالما كثيرا بعد،تؤمنون
 لكن،رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء
، لكي يعلم العالم أنني أحب أبي
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

 قوموا ننطلق من،وكما أوصاني أبى هكذا أفعل
 كل، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبى الكرام،ههنا
 وكل ما يأتي،ي ال يأتي بثمر يقطعه
ّ غصن ف
،بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر

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 أنقياء من أجل الكالم الذي كلمتكم
.ي وأنا أيضا فيكم
َّ  إثبتوا ف،به

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
. قمت ) وخلصتنا/ ألنك ( أتيت
Glorie aan God tot in eeuwigheid, Amen :
Wij aanbidden U, o Christus, met Uw
Goede Vader en de Heilige Geest, want U
bent ( gekomen / verrezen ) en heeft ons
verlost. Ontferm U over ons.

Gebeden na het Evangelie

قِطع الساعة الثالثة

روحك القدوس يارب الذي أرسلته على
تالميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة
 لكن، هذا ال تنزعه منا أيها الصالح،الثالثة
،جدده في أحشائنا

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،ي يا الل
َّ قلبا نقيا إخلق ف
، التطرحني من قدام وجهك،في أحشائي
. وروحك القدوس ال 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.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .

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 ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة
 لكن نسألك أن، هذا ال تنزعه منا أيها الصالح
 ياربنا يسوع المسيح إبن هللا،تجدده في أحشائنا
،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 النبوءة والعفة،روحا مستقيما ومحييا
 أيها القادر،روح القداسة والعدالة والسلطة
،  ألنك أنت هو ضياء نفوسنا،على كل شيء
.  إرحمنا،يا من يضئ لكل إنسان آت إلى العالم

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 eoonoon 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
ِ يا والدة اإلله أن
 مع، نسألك أيتها المملوءة نعمة،عنقود الحياة
،  من أجل خالص نفوسنا،الرسل

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

، مبارك الرب يوما فيوما، مبارك الرب إلهنا
. يهيئ 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 eoonoon 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، روح الحق،أيها الملك السمائي المعزى
، كنز الصالحات،في كل مكان والمالئ الكل
 وطهرنا من، هلم تفضل وحل فينا،ومعطى الحياة
. وخلص نفوسنا،كل دنس أيها الصالح

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.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .

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
 هلم أيضا كن معنا وأمنحنا سالمك،السالم
.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 eoonoon 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
 أنت هي باب، يا والدة اإلله،في السماء
. إفتحي لنا باب الرحمة،السماء
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 - قــُّدوس اللـه

Kuri`e `ele`ycon

Kyrië eleison (41maal)

) مرة41( كيريى ليسون

Heer ontferm U (41maal)

) مرة41 ( ارحــم
ْ يـارب

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس إرحمنا
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

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل وأغفر وأصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
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، يارب إغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،إسمك القدوس الذي دعي علينا
. وليس 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.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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 derde uur

تحليل صالة الساعة الثالثة

 الذي عزانا في،يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء
 نشكرك ألنك أقمتنا،كل حين بعزاء روحك القدوس
 التي فيها أفضت،للصالة في هذه الساعة المقدسة
،نعمة روحك القدوس بغنى على تالميذك القديسين
. ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار
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

 إقبل إليك،نسأل ونطلب منك يا محب البشر
 وأرسل لنا نعمة روحك، وإغفر خطايانا،صلواتنا
، وطهرنا من كل دنس الجسد والروح،القدوس
 لكي نسعى بالروح وال،وأنقلنا إلى سيرة روحانية
،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

وأجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل
 ألنه يليق بك المجد والكرامة،أيام حياتنا
 اآلن، مع أبيك الصالح والروح القدس،والعزة
.وكل أوان وإلى األبد أمين
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.

Gebeden van het
zesde uur
صالة الساعة السادسة

Introductie voor het Evangelie

مقدمة لإلنجيل

ذوكصاصي اوثي اوس إيمون قدوس قدوس
 فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار، قدوس
.متَّى البشير بركاتة علي جميعينا 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،فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل
 ففتح فاه وعلمهم،جلس تقدم إليه تالميذه
 ألن لهم ملكوت، طوبى للمساكين بالروح:قائال
،السموات
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، ألنهم يتعزون،طوبى للحزانى اآلن
 طوبى للجياع، ألنهم يرثون األرض،للودعاء
 طوبى،والعطاش إلى ال ِبر ألنهم يشبعون
. للرحماء ألنهم يرحمون
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،طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا
 طوبى، ألنهم يدعون أبناء هللا،لصانعي السالم
للمطرودين من 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
 إفرحوا وتهللوا ألن،من أجلي كل شر كاذبين
 فإنهم هكذا طردوا،أجركم عظيم في السموات
. األنبياء الذين كانوا قبلكم
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 يملح ؟
ِ  فإذا فسد،أنتم ِملح األرض
 إالَّ ألن يطرح خارجا،ال يصلح بعد لشيء
 ال يمكن أن، أنتم نور العالم،وتدوسه الناس
. تخفى مدينة كائنة على جبل
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،وال يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال
. يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت
 لكي يروا أعمالكم،هكذا فليضئ نوركم قدام الناس
. الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في 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
. قمت ) وخلصتنا/ ألنك ( أتيت
Glorie aan God tot in eeuwigheid, Amen :
Wij aanbidden U, o Christus, met Uw
Goede Vader en de Heilige Geest, want U
bent ( gekomen / verrezen ) en heeft ons
verlost. Ontferm U over ons.

Degebeden van het zesde uur

قطع الساعة السادسة

يا من في اليوم السادس وفى وقت الساعة
 من أجل الخطية،السادسة سمرت على الصليب
 مزق صك،التي تجرأ عليها أدم في الفردوس
. خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجنا
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،أنا صرخت إلى هللا والرب سمعني
 إلتفت،إستجب صالتي وال ترفض طلبتي
. ي وإسمعني
ّ إل

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .

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
 وقتلت الخطية،الصليب في الساعة السادسة
 الذي هو، وأحييت الميت بموتك،بالخشبة
. الذي مات بالخطية،اإلنسان الذي خلقته بيديك
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

،إقتل أوجاعنا بآالمك الشافية المحيية
 أنقذ عقولنا من،وبالمسامير التي سمرت بها
،طياشة األعمال الهيولية والشهوات العالمية
.إلى تذكر أحكامك السمائية كرأفتك
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 eoonoon 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
 فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد،كثرة خطايانا
 ألن كثيرة هي،منك يا والدة اإلله العذراء
.  قوية ومقبولة عند مخلصنا،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،أيتها األم الطاهرة
 ألنه رحوم وقادر،شفاعتك عند الذي ولد منك
.  ألنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا،على خالصنا

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

،فلتدركنا رأفتك سريعا ألننا قد تمسكنَّا جدا
 يارب،أعنا يا هللا مخلصنا من أجل مجد اسمك
 من أجل إسمك،نجنا وإغفر لنا خطايانا
. القدوس

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 eoonoon 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
 عندما بسطت يديك الطاهرتين،المسيح إلهنا
 فلهذا كل األمم تصرخ،على عود الصليب
.  المجد لك يارب: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.”

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .

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

،نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح
 ألن،طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا
،بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب
. لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو
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

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

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 eoonoon 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

،ت هي الممتلئة نعمة يا والدة اإلله العذراء
ِ أن
نعظمك 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

، وإستحققنا الحياة األبدية،أمواتا كنا فنهضنا
 من أجل هذا نمجد،ونلنا نعيم الفردوس األول
. بشكر غير المائت 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

Heilige God

ي
 قــُّدوس،قــُّدوس اللـه
ُّ  قـ ُّـدوس الح،القـوى
ُّ
ْ
،العــذراء
 الـذي ولـِد مـن،الـذي ال يـمـوت
 قـُّـدوس،القـوى
 قــُّدوس، قــُّدوس اللـه. حمنـا
ْ إ ْر
ُّ
. حمنـا
ْ  إ ْر، الذي ص ِلب عنا،ي الـذي ال يـمـوت
ُّ الح
Heilige God, Heilige Sterke,
Onsterfelijke, geboren uit de
ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke,
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd,
U over ons.

قــُّدوس اللـه

Heilige
Maagd,
Heilige
ontferm

Heilige God

قــُّدوس اللـه

ي الـذي ال
 قــُّدوس،قــُّدوس اللـه
ُّ  قـُّـدوس الح،القـوى
ُّ
. حمنا
ِ  الذي قـام من األموا،يـمـوت
َّ ت وصعد إلى ال
ْ  إ ْر،سموات
 اآلن وك ِ ّل أوان وإلى،واالبــن والـروح الـقـدس
ب
ِ المجـد لآل
ِ
دهـر
. آميـن،الدهـور
ِ
ِ
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

قــُّدوس اللـه

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

Heilige God

قــُّدوس اللـه

 إشفهــ ْم من أجــ ِ ّل إسمك،يـارب إفـْتقـ ْد مــرضى شعبـك
 يـارب نيح، آباؤنــا وإخوتـنـا الــذيــن رقــدوا،القــّدوس
،نفــوسهــم

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

قــُّدوس اللـه

ْ يـا
، يا الذي بال خطيـة،حمنـا
ْ  يـارب إ ْر،من هـو بال خطيـة
َّ ، وإقبـ ْل طلباتنـا إليـك،يارب أعنـَّا
ألن لـك المجـد والعـزة
ْ
. بـارك
 يارب،ارحـم
،ارحـم
ُّ
ْ يارب
ْ  يارب،والتقـديـس المثلث
. آميـن
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: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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
 أصعدي، والدة اإلله أم المسيح،العذراء كل حين
.صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا
السالم للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح
، العذراء القديسة،إلهنا
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، ليصنع رحمة مع نفوسنا،إسألي الرب عنا
 القديسة، أيتها العذراء مريم والدة اإلله.لنا خطايانا
 إشفعي فينا أمام،الشفيعة األمينة لجنس البشرية
.المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا 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،السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقانية
، نسألك إذكرينا. ولدت لنا عمانوئيل،لفخر جنسنا
، أمام ربنا يسوع المسيح،أيتها الشفيعة المؤتمنة
.ليغفر لنا خطايانا
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

Absolutie van het zesde uur

تحليل صالة الساعة السادسة

نشكرك يا ملكنا ضابط الكل آبا ربنا وإلهنا
 ألنك جعلت،مخلصنا يسوع المسيح ونمجدك
.أوقات اآلم إبنك الوحيد أوقات عزاء وصالة
،إقبل إليك تضرعنا
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،وأمح عنا صك خطايانا المكتوبة علينا
مزقته في هذه الساعة المقدسة بصليب إبنك
،الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا
.هذا الذي به هدمت كل قوة العدو
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

 وحياة، وسيرة بال عيب،أعطنا يا هللا وقتا بهيا
 لنرضي إسمك القدوس المسجود له ونقف،هادئة
أمام المنبر المخوف العادل الذي إلبنك الوحيد
، بغير وقوع في دينونة،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.ونمجدك مع كافة قديسيك
 والروح القدس،المبتدئ واإلبن المساوي لك
 اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها،المحيى
.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

Gebeden van het
negende uur
صالة الساعة التاسعة

Introductie voor het Evangelie

مقدمة لإلنجيل

ذوكصاصي اوثي اوس إيمون قدوس قدوس
 فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار، قدوس
.لوقا البشير بركاتة علي جميعينا آمين

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

Lucas 9:10-17

17-10:9 لوقا

 فأخذهم معه،ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا
 فلما،ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا
علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن
،ملكوت هللا
En toen de apostelen teruggekeerd waren,
verhaalden zij Hem alles, wat zij verricht
hadden. En Hij nam hen mede en trok Zich,
met hen alleen, terug naar een stad, genaamd
Betsaïda. Doch de scharen bemerkten het en
volgden Hem. En Hij ontving hen en sprak tot
hen over het Koninkrijk Gods,

Lucas 9:10-17

17-10:9 لوقا

 وكان النهار،والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم
: قد بدأ يميل فتقدم إليه االثنا عشر وقالوا له
أصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة
، ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه،والحقول
en die genezing van node hadden, maakte Hij
gezond. En de dag begon te dalen; en de
twaalven kwamen bij Hem en zeiden tot Hem:
twaalven kwamen bij Hem en zeiden tot Hem:
Zend de schare weg, opdat zij naar de dorpen
en hoeven in de omtrek gaan om onderdak en
spijs te vinden,

Lucas 9:10-17

17-10:9 لوقا

 أعطوهم:  فقال لهم،فإننا ههنا في موضع قفر
 ليس عندنا أكثر من:  فقالوا،أنتم ليأكلوا
 إالَّ أن نمضي نحن،خمس خبزات وسمكتين
.ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه
want wij zijn hier in een eenzame plaats. Maar
Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Zij
zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden
en twee vissen, of wij zouden moeten
heengaan om voor al dit volk voedsel te
kopen.

Lucas 9:10-17

17-10:9 لوقا

:  فقال لتالميذه،وكانوا نحو خمسة آالف رجل
 ففعلوا،ليتكئوا في كل موضع خمسين خمسين
 فأخذ الخمس خبزات،هكذا وأتكأوهم أجمعين
،والسمكتين
Want er waren ongeveer vijfduizend man. En
Hij zeide tot zijn discipelen: Laat hen gaan
zitten in groepen van ongeveer vijftig. En zij
deden het en lieten hen allen nederzitten .
Toen nam Hij de vijf broden en de twee
vissen,

Lucas 9:10-17

17-10:9 لوقا

 وأعطى، وباركها وقسمها،ونظر إلى السماء
 فأكلوا جميعهم،التالميذ ليضعوا أمام الجموع
 ثم رفعوا ما فضل عنهم اثنتي عشرة،وشبعوا
.قفة مملوءة
en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit
en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze
aan de schare voor te zetten. En zij aten en
werden allen verzadigd en het overschot werd
door hen opgeraapt: twaalf manden met brokken.

slotzang na het Evangelie

ختام اإلنجيل

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

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

 في وقت الساعة،يا من ذاق الموت بالجسد
، أمت حواسنا الجسمانية،التاسعة من أجلنا
.أيها المسيح إلهنا ونجنا

O Gij die de dood in het vlees heeft
geproefd in het negende uur, omwille
van ons zondaars: dood onze vleselijke
begeerten, o Christus onze God, en red
ons.

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

، كقولك فهمني،فلتدن وسيلتي قدامك يارب
.  ككلمتك أحيني،لتدخل طلبتي إلى حضرتك

O Heer, geef mij inzicht naar Uw woord.
Mijn verzoek kome voor Uw aanschijn.
Maak mij levend, naar Uw woord.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .

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 negende uur

قطع الساعة التاسعة

يا من أسلم الروح في يدي اآلب عندما علقت
 وهديت،على الصليب وقت الساعة التاسعة
،اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس
َّ

O Gij die Uw Geest in de handen van de
Vader hebt gelegd toen U aan het kruis
hing op het negende uur. U hebt de
rover, die met U gekruisigd was, naar het
paradijs geleid;

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

 وال ترذلني أنا،ال تغفل عني أيها الصالح
 وإجعلني، بل قدس نفسي وأضئ فهمي،الضال
،شريكا لنعمة أسرارك المحيية

vergeet mij niet, o Goede Heer, en
verwerp mij, de dwalende, niet. Maar
reinig mijn ziel, verlicht mijn verstand en
laat mij deelhebben aan de genade van
Uw levengevende sacramenten,

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

 أقدم لك تسبحة،لكي ما إذا ذقت من إحساناتك
 مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل،بغير فتور
. أيها المسيح إلهنا ونجنا،شئ

zodat wanneer ik Uw weldaden proef, ik
U onvermoeibaar lofprijzingen kan
aanbieden, boven alles verlangend naar
Uw heerlijkheid, o Christus onze God,
red 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 eoonoon 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 negende uur

قطع الساعة التاسعة

 وإحتملت،يا من ولدت من البتول من أجلنا
 وقتلت الموت بموتك،الصلب أيها الصالح
 ال تعرض يا هللا عن،وأظهرت القيامة بقيامتك
، الذين جبلتهم بيديك
O Gij die geboren zijt uit de Maagd omwille
van ons, en de kruisiging hebt verdragen, o
Goede Heer, en de dood hebt overwonnen
door Uw dood en de verrijzenis hebt
geopenbaard. Wend U niet af van hen, die
U met Uw eigen handen geschapen hebt.

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

 إقبل من،أظهر محبتك للبشر أيها الصالح
 نج يا مخلص شعبا،والدتك شفاعة من أجلنا
، متواضعا

Toon Uw liefde voor de mensen, o Goede
Heer, aanvaard van Uw Moeder haar
smeekbeden voor ons. Red, o Verlosser,
een ootmoedig volk.

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

،ال تتركنا إلى اإلنقضاء وال تسلمنا إلى الدهر
 من أجل،وال تنقض عهدك والتنزع عنا رحمتك
.سك
ِ إبراهيم حبي ِبك واسحق عب ِدك وإسرائيل قدي

Verlaat ons niet tot het einde toe en laat
ons niet aan ons lot over. Verbreek Uw
verbond niet en neem Uw genade niet
van ons weg omwille van Abraham, Uw
geliefde, Isaac, Uw dienstknecht en
Israël, Uw heilige.

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 eoonoon 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 negende uur

قطع الساعة التاسعة

لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب
 لوال أن المصلوب معنا إله:  قال،معلقا
 ما كانت الشمس أخفت شعاعها وال،متجسد
،األرض ماجت مرتعدة
Toen de rover de Koning van het leven
hangend aan het kruis aanschouwde,
riep hij uit: “Als de met ons gekruisigde
niet de vleesgeworden God was, dan zou
de zon haar stralen niet hebben
verborgen, noch de aarde trillen en
beven.

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

 والمحتمل كل،لكن أيها القادر على كل شئ
.  اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك،شئ

Maar Gij, Almachtige, die alles verdraagt,
gedenk mij, o Heer, wanneer U komt in
Uw Koninkrijk.”

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .

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 negende uur

قطع الساعة التاسعة

،يا من قبل إليه إعتراف اللص على الصليب
 نحن المستوجبين حكم،إقبلنا إليك أيها الصالح
، الموت من أجل خطايانا

O Gij die de belijdenis van de rover aan
het kruis hebt aanvaard, neem ook ons
bij U aan, o Goede Heer, wij, die het
doodvonnis
verdienen
door
onze
zonden.

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

 ونصرخ،نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك
 إذكرنا يارب متى جئت في: معه جميعا
.ملكوتك

Met hem bekennen wij onze zonden,
terwijl wij Uw Goddelijkheid belijden, en
wij roepen allen met hem uit: “Gedenk
ons, o Heer, wanneer U komt in Uw
Koninkrijk.”

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 eoonoon 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 negende uur

قطع الساعة التاسعة

عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص
 أما: العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية
،العالم فيفرح لقبوله الخالص

Toen de moeder het Lam en de Herder,
de
Verlosser
van
de
wereld,
aanschouwde, hangend aan het kruis,
sprak zij wenend: “De wereld zal zich
verblijden, want ze heeft de verlossing
ontvangen.

Degebeden van het negende uur

قطع الساعة التاسعة

وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك
 يا ابني،الذي أنت صابر عليه من أجل الكل
. والهي

Mijn hart echter breekt bij de aanblik van
Uw kruisiging, die U voor allen
verdraagt, o mijn Zoon en mijn God!”

Wij verheffen u - نعظمك يا أم النور

Link

لينك

لحن إفلوجيمينوس
De hymne Ev lokhie
menos

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

De hymne Ek-esmaroo-oet

لحن إك إسمارواوت

K`cmarwovt `al30wc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v:
ge ( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab :
zje ( akie / ak tonk ) ak sootie emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: إبنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent )gekomen / Verrijzen ( en heeft ons verlost.

/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.قُمت ) وخلصتنا

De hymne Ek-esmaroo-oet

لحن إك إسمارواوت

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

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
لحن إك إسمارواوت
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...( نيم بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
.نان إمبي كو 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

Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

لحن اللي القربان
Het Offertorium Halleluja

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ونمجـدك أيتهـا،ي
ّ نعظمـك يا أ ُّم النـور الحقيق
ت
، والـدة اإلل ِه،العـذراء القـديســة
ِ ألنــك ولـد
ِ
، أتى وخلص نفــوسنـا،لنـا مخلص العالــم
،المجــد لــك يــا سيــدنـا وملكنـا المسيح

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،صديقيــن
ّ ِ  تهليــل ال، إكليـل الشُّهــداء،ســل
ُّ فخــر الــر
، نـبشـر بالثالــوث القــدوس، غـفــران الخطايــا،الكنائـس
 يـارب،رحــم
ْ  يـارب إ، نسجـــد لـه ونـم ّجـده،الهــوت واحــد
. آميــن، يـارب بـارك،رحــم
ْ إ
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap van de rechtvaardigen, standvastigheid van de kerken, vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de
Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem. Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 ضابط، اللـه اآلب،بالحقيقـة نـؤمـن بإل ِه واحــ ِد
 ما يـرى وما ال،سماء واألرض
َّ  خالـق ال،الك ِ ّل
 إبـن اللـه، نـؤمن بـرب واحد يسوع المسيح،يــرى
، المولـود من اآلب قـ ْبل كل الد ُّهـور،الـوحيـد
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

،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ق من إله حـق
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
َ  الـذي به،مساو لآلب في الجـوهـر
 هــذا الـذي،كان ك َل شئ
ْ
ْ
ُ
، نـز َل من السماء،ومن أجـل خالصنا
،البشـر
نحــن
أجلنـا
ْ من
ُ
ْ
ْ وتجســ َد
،أنــس
 وت،ومن مريــ َم العــذراء
من الــروح القُــدس
َ
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
َ ُوصل
َ  وتألـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط

صعــ َد إلى
َ  و،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــده،وجلـس عــن يميــن أبيــه
،السمــوات
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُلكـه انقضــا ُء
 الــذي، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
َ
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
ْ ق
ُ
،مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فــي األنبيـــــــاء
ُ  الناطــــ،نسجــــ ُد لــه ونـُمجــــد ُه مــع اآلب واالبـــن
 ونعتـــــــرف،وبكنيســـــــة واحــــــدة مقــدســــــة جامعــــــة رســوليـــــــة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديــــة واحـــــدة لمغفــــــرة الخطايــــــــا

.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 (41maal)

) مرة41( كيريى ليسون

Heer ontferm U (41maal)

) مرة41 ( ارحــم
ْ يـارب

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس إرحمنا
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

،ألنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 التي،حل وأغفر وأصفح لنا يا هللا عن سيئاتنا
،صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
، والتي فعلناها بغير معرفة،التي فعلناها بمعرفة
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، يارب إغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،إسمك القدوس الذي دعي علينا
. وليس 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.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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

Absolutie van het negende uur

تحليل صالة الساعة التاسعة

يا هللا اآلب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع
المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من
 نسألك بإسمه المبارك العظيم أنقل،عبودية العدو
،عقولنا من االهتمام العالمي والشهوات الجسدية
O God, Vader van onze Heer, God en
Verlosser Jezus Christus, die ons door Zijn
komst heeft verlost en ons uit de slavernij van
de vijand heeft gered: wij bidden U in Zijn
gezegende en grote naam, wend ons verstand
af van de wereldse zorgen en vleselijke
begeerten,

Absolutie van het negende uur

تحليل صالة الساعة التاسعة

إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر
 ولتكن صلواتنا كل حين وصالة هذه،أيها الصالح
 وأمنحنا أن نسلك،الساعة التاسعة مقبولة أمامك
.كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها
zodat wij Uw hemelse geboden gedenken.
Maak ons Uw menslievendheid bekend, o
Goede Heer. Mogen onze gebeden te allen
tijde voor U aanvaardbaar zijn, zo ook dit
gebed op het negende uur. Sta ons toe te
wandelen, waardig aan de roeping waarmee
wij geroepen zijn,

Absolutie van het negende uur

تحليل صالة الساعة التاسعة

لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين
،المستحقين آلالم ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا
ونظفر بالرحمة وغفران خطايانا والخالص مع مصاف
َ القديسين الذين أر
.ضوك بالحقيقة منذ الدهر والي األبد
zodat wij bij het verlaten van dit lichaam tot
diegenen gerekend worden die zich voor U
nederwerpen en het lijden van Uw Eniggeboren
Zoon, Jezus Christus, onze Heer, waardig zijn. En
laat ons genade, vergiffenis van onze zonden en
verlossing verkrijgen met de koren van heiligen, die
U waarlijk welgevallig waren van aanvang af tot in
eeuwigheid.

Absolutie van het negende uur

تحليل صالة الساعة التاسعة

اللهم أبطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده
 كما داسهم إبنك الوحيد بقوة صليبه،الرديئة
 وأقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما،المحيي
.قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب
O God, verijdel voor ons alle kracht van de
tegenstander en al zijn kwade legerscharen,
zoals Uw Eniggeboren Zoon ze vertrapt heeft met
de kracht van zijn levengevende kruis. Neem ons
bij U aan, o onze Heer Jezus Christus, zoals U de
rover aan Uw rechterhand heeft aangenomen
toen U aan het kruis hing.

Absolutie van het negende uur

تحليل صالة الساعة التاسعة

وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة
 وردنا جميعا إلى فردوس النعيم ألنك يا،الجحيم
.سيدي إله مبارك
Verlicht ons zoals U een ieder verlicht heeft
die zich in de duisternis van de Hades
bevond. Breng ons allen weer terug naar het
Paradijs van de vreugde. Want U, onze
Meester, bent een gezegende God en U komt
toe glorie,

Absolutie van het negende uur

تحليل صالة الساعة التاسعة

،وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس
المجد واإلكرام والعزة والسلطان والسجود إلى
.األبد أمين

en U komt toe glorie, eer, roem, macht en
aanbidding tezamen met Uw Goede Vader en
de Heilige Geest, in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed na ieder uur

طلبة تقال آخر كل ساعة

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

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
 الذي ال يشاء موت الخاطئ مثل ما،أولهم أنا
 الداعي الكل إلى الخالص ألجل،يرجع ويحيا
.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

يارب إقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة
 وأرشدنا إلى العمل، سهل حياتنا،طلباتنا
 قوم، طهر أجسامنا، قدس أرواحنا،بوصاياك
. إشف أمراضنا وإغفر خطايانا، نق نياتنا،أفكارنا

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،ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب
 لكي نكون بمعسكرهم،بمالئكتك القديسين
 لنصل إلى إتحاد اإليمان،محفوظين ومرشدين
وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير
. أمين. فإنك مبارك إلى األبد،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.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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

Het Offertorium
Halleluja
(Allie al-korbaan)

لحن اللي القربان
) ( الليلويا

Een hymne Allie al-korbaan

لحن اللي القربان

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.

اواواو نيم او طايو اوطايو نيم اواواو إنتى بان آجيا إترياس
إفيوت نيم 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.

Ouhiryny
nem
]oukw
`ejen
]ou`i
`mmauatc =e=;=u @ `nka;oliky `n`apoctoliky
`nekklyci`a `nte V]@ `amyn.

او هيرينى نيم اوكوتي إيجين تى اووى إممافتس إثؤواب  :إن
كاثوليكى إن أبوسطوليكى إن إككليسيا إنتى إفنوتى آمين.
Vrede en groei voor de Ene, Enige,
Heilige, Universele en Apostolische Kerk
Gods. Amen.
سالما وبنيانا لكنيسـ ِة اللــــه الـــواحـــدة ،الـوحيــدة،
المقـدسـة الجامعة الـرسـوليـة آميـن.

@ `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 إيطاف إينو إيجواو نيم نى إيطاف إينو إيفول
هيطوطو :موى نواو تيرو إمبى فيكى 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.

اذكـر يـارب ،الـذيــن قدمـــوا لـك هــذه القـــرابيـــن ،والــذيــن قــ ِدمتْ
عنهــم ،والـذيـن قــِدمت بواسطتهـم ،أعطـِّهـــم كلـَّهــم األجــر
السمــائي.

Diaken

يـقــول الـشماس
`Proceuxac;e `uper twn `agiwn timiwn
dwron toutwn @ ke ;uciwn `ymwn
ke `procverontwn . Kuri`e `ele`ycon.

Pros ev ek sas-te ie per toon, akhioon tiemioon, zooron toe
toon, ke thiesioon iemoon, ke epros feron toon, Kyrië
eleison.
 كى: توطون
ُ  ذورون:  آجيون تيميون: إبروس إف إكصاستى إيبيرتون
. كيريى إليسون:  كى إبروس فيرون طون: ثي سيون إيمون
Bid voor deze heilige en kostbare offergaven, voor onze offers en
voor hen die ze opgedragen hebben. Heer ontferm U.

َ  وتقدمتنا والـذ،صلـوا من أجـل هـذه القـرابيـن المقـدسـة الكـريمـة
يـن
.ارحــم
، قـدَمـوهــا
ْ يـارب
ُ
Salloe men akhl hazihie el-karabien el-mokaddasa el-kariema, wa
tak-domatna wa alla-ziena kaddamoeha. Jarabo-r7am.

Link

لينك

الليلويا فاى بى بى
Allieloeja, fai pe pie

لحن الليلويا جى إفميفئى
De hymne Allieloeja,
zje ef mevie

De hymne
Allieloeja, fai pe pie
لحن الليلويا فاى بى بى

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,

إيهواو إيطا إبتشويس ثاميوف مارين ثيليل
الليلويا فاى بى بى
ُ
: اونوف إممون إنخيتف
ُ إنتين
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.

سوتين نين
ُ او إبتشويس إيك إى ناهمين او إبتشويس إيك إى
إسمارواوت إنجى في إثنيو خين إفران إم
 إف: مويت
ٌ
. الليلويا: 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
ُ
ُ

De hymne Allieloeja,
zje ef mevie

لحن الليلويا جى إفميفئى

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Allyloui`a @ Je `vmeu`i `nourwmi
ef`eouwnh nak `ebol P¡ @

Allieloeja, zje ef mevie en oe roomie ev-e oeoonh nak evol Eptshois,
الليلويا جى إف ميفئى إن اورومى إف إى اواونه ناك إيفول
: إبتشويس
Halleluja, de gedachten van de mens zullen U
loven, o Heer,
،اإلنسان يعترف لك يارب
 إن فِكر،هلليلويا
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ouoh `pcwjp `nte oumeu`i ef`eersai nak @
ni;uci`a
ni`procvora
sopou
`erok
@
Allyloui`a.
oewoh ep sokhp ente oe mevie ef e-er shai nak,
nie thiesia nie epros fora shopoe erok, allieloeja.

اووه إبسوجب إنتى او ميفئى إف إى إيرشايناك ني ثيسيا نى
. الليلويا: إبروس فورا شوبو إيروك
en de rest van de gedachten zullen feest vieren voor
U. Aanvaard onze offers en offer-gaven tot U.
Halleluja.
َ  الذبائح والتقدُمات إقبلها، لك
َ وبقية الفكر تُعي ُد
. هلليلويا: إليك

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

خين إفران إم إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤواب اونوتى
إن اواوت  :إف إسمارواوت إنجى إفنوتى إفيوت بي
باندوكرارطور .
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

1

`Amyn.

Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant
`F`cmarwout

`nje pefmonogenyc
`nsyri I=y=c P=,=c Pen¡ .

إف إسمارواوت إنجى بيف مونو جينيس إنشيرى إيسوس بى
إخرستوس بين تشويس .
Gezegend zij Zijn Eniggeboren Zoon,
Jezus Christus onze Heer.
مبــــارك إبنــه الــوحيــــد يســوع المسيح ربنـا.

يـقــول الـشماس

Diaken

2

`Amyn.

Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant
`F`cmarwout

`nje Pi`pneuma =e=;=u
`mparaklyton .

إف إسمارواوت إنجى بي إبنفما إثؤواب إم باراكليتون.
Gezegend zij de Heilige Geest, de
Trooster.

مبــارك الـــروح القـــدس المعـــّْزي.

يـقــول الـشماس

Diaken

3

`Amyn.

Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

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،بـن الـقـدوس
واحـ ُد هـو
ُ
. آمين،هـو الـروح القدس

يـقــول الـشماس

Diaken

Eulogitoc Kurioc` o :eoc ic touc
`e`wnac @ `amyn.
Evlokhitos Kirios o Theos is toes e-oonas, Amien.
: إفلوجيطوس كيريوس اوثيؤس إيس طوس إي اوناس أمين
Gezegend is
eeuwigheid.

de

Heer

God

tot

in

: مبارك الرب اإلله إلى األب ِد آمين

Diaken

يـقــول الـشماس

Nie;noc tyrou `cmou e` P¡ @
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

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، وحق الرب يدوم إلى األبد آمين

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: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
. الليلويا: إسطوس إى 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.

 اآلن وكل آوان وإلى دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. هلليلويا: الدهـور آميـن

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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,

وإلهنـــا
ت الـرحـوم اللـه ،أبـا ربنـا
فـلنـشكـــر صانـع الخيــرا ِ
ِ
ومخلصنــا 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 إيطاي اونوثاي.
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].
إنثوف اون مارين تيهو إيروف هوبوس إنتيف أريه إيرون خين
باي إيهواو إثؤواب فاى نيم ني إيهواو تيرو إنتي بين اونخ،
خين هيريني نيفين إنجي بي 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.

دس ,وك ِ ّل
هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم المقـــ ِ
أيـام حياتِنــا بك ِ ّل 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
`Vnyb P¡ V] pipantokratwr @ `Viwt
¡`mPen
ouoh
]Pennou
ouoh
Pencwtyr I=y=c P=,=c .

Celebrant

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,
إلهنـا
أيها السيـد الـرب اإلله ضابط الك ِ ّل أبــو ر ِبنــا و ِ
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

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 .

Celebrant
يقول الكاهن
@ 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 إيطاى اون او ثاى.
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 شينهيت خارون: طوبه هينا إنتى إفنوتي ناى نان
:  إنتيف إيرفويثين إيرون: إنتيف سوتيم 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,

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
wa jakbal so-alaat wa telbaat kiddiesieh,

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
ِ
menhom belsala7 3ana fie kolla 7ien,

َ
en ons waardig maakt - مستحقيـن
ويجعلنـا

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
entef areh epong nem eptaho erarf em
penioot et-taioot
إنتيف آريه إبؤنخ نيم إبطاهو إيراطف إم بين يوت
en dat Hij het leven en het leiderschap
bewaart van onze eerbied-waardige vader

وأن يحف َظ حيـاةَ وقيـا َم أبينـا المكـرم
Wa en ja7faz 7ajaat wa kejaam ebiene elmokarram

يـقــول الـشماس

Diaken

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

in arshy erevs papa ava (...)
)...( إن أرشي إيرفس بابا آفا

de hogepriester, paus abba (...) ,
)...( رئيــــس الكـهنــــة البـابـا األنبـا
ra-ies el-kehene el-baba el-anba (...)

Diaken

يـقــول الـشماس

nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
peniwt `nepickopoc abba (...)
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 el-mokarram el-anba (...),

يـقــول الـشماس

Diaken

`Ntefaiten
`nem`psa
`ebolqen
]koinwni`a
nefmuctyrion =e=;=u @

e;ren[i
@
`nte

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,

يـقــول الـشماس

Diaken

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 ميس نان إثرين جوك إيفول إم باى كى إيهواو
إثؤواب فاى.
Daarom vragen en bidden we Uw
Goedheid, U die de mens liefheeft, sta
ons toe deze heilige dag,
شــر ،
من أجـــ ِل هـذا نسأل ونطلب من
ِ
صالحك يا محـب الب ِ
إمنحنــا أن نكمـل هـذا اليــوم المقـدس.

Celebrant

يقول الكاهن

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen
hiryny niben nem tekho] @
نيم نى إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك
: هوتى
en alle dagen van ons leven in vrede en
vreze voor U te voltooien,

،وك ِ ّل أيـــام حيا ِتنـا 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 إبسوتشنى إنتى هان رومى إف هواوو :
Alle
afgunst,
alle
bekoring,
elk
satanswerk, de listen van slechte
mensen,
الشيطان ومــؤامــر ِة
ك ِ ّل حســد وك ِ ّل تجـربـة وك ِ ّل فعــ ِل
ِ
األشـــرار،
النـــاس
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

nem `ptwnf `e`pswi `nte hanjaji nyethyp :
nem ny e;ouwnh `ebol : `Alitou `ebolharon:
نيم إبطونف إإبشوى إنتى هان جاجي نى إتهيب  ،نيم ني إث
اواونه إيفول آليتو إيفول هارون ،
zichtbaar en

de aanval van vijanden,
onzichtbaar,

األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن ،
وقيــــام
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Nem `ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha
paima =e=;=u `ntak vai.
 نيم إيفول ها باى ما إثؤواب: نيم إيفول ها بيك الؤس تيرف
.إنطاك فاي
wend het af van ons , en van heel Uw
volk, en van deze heilige plaats, die U
toebehoort.
مــوضعـــك
 وعــن، سائــر شع ِبـك
 وعـن، إنــزعهــا عنــا
ِ
ِ
، المقــدس هـذا

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

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، جي إثنوك بى إيطاك تي إم بى إيرشيشي نان
. نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى، هوف نيم 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

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.
. سوتيس أمين كى طو ابنفماتى سو
U ben verlost Amen : En met uw geest .

. صتَ حقا ومع روح َك
ْ َُخل

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
.اوويب
ُ ماثاميو إن او 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،يا ك َل حكماء إسرائيل صناع خيوط الذهب
.كهنوت

Link

لينك

تحليل الخدام
Absolutie van de
Dienaren

Liturgie van het woord
قداس الكلمة

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

em penjoot

إم بين يوت
`Mpeniwt `ettai`yout `nar,y`ereuc papa
abba (...) 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...( إم بين يوت إت طايوت إن أرشى إيرفس بابا أفا
. ) نى مينراتى إنتى بخرستوس...( إيبسكوبوس 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

Cw;ic `amyn @ ke tw pneumati cou.

Soo-thies amien : Ke too pnevmatie soe.
. سوتيس أمين كى طو ابنفماتى سو
U ben verlost Amen : En met uw geest .
. صتَ حقا ومع روح َك
ْ َُخل

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: إتخين نين جيج إن آآرون بي اوويب
.نوفي 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 hymne
Tie shoerie
لحن تى شوري

De hymne Tie shoerie

لحن تي شوري

%2ovr3

`nnovb te 895par90enoc :
pecarwmata pe Pencwt3r : acmici `mmo894
a4cw5 `mmon: ovoh a4xa nennobi
nan `eèbol.

Tie shoerie in noeb te tie partheenos, pes aromata
pe pin Sootier, as miesie immof af sootie immon,
oewoh af ka nin novie nan ivol.
:  بيس أروماطا بي بين سوتير: تي شوري إن نوب تي تي بارثينوس
. اووه أف كانين نوفي نان إيفول: أس ميسي إمموف أفسوتي إممون
Het wierookvat van goud is de Maagd, haar aroma is onze
Verlosser. Zij heeft Hem gebaard, Hij heeft ons verlost en
onze zonden vergeven.
المجمرة الذهب هي العذراء و عنبرها هو مخلصنا قد ولدته و خلصنا وغفر لنا
. خطايانا

De Voorbeden
الهيتنيات

Voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Hieten
ni`precbi`a
:
`nte
50e`otokoc =e=0v Maria : `Pu `ari`hmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oewab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie
koo evol ente nen novie.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤاب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي: إبتشويس أري اهموت 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
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إن ايبورانيون
Door de voorspraak van de zeven aartsengelen en
de hemelse rangen, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم لنا: بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية
.بمغفرة خطايانا

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
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إنتي ني ما 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: بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ
.خطايانا

Voor de heilige Markus

لمارمرقس

Hiten
nievx3
`nte
pi0ewrimoc
`ne` vajjelict3c
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
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: آبوسطولوس
Door de voorbede van de Godziener, de Evangelist,
Markus de apostel, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

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

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
هيتين ني افشى إنتي بي أرشى ذياكون إت
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: شورب إم مارتيروس
Door de voorbede van de gezegende aartsdiaken,
Stefanus de eerste martelaar, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

 يارب: بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول الشهداء
.انعم لنا بمغفرة خطايانا

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,

هيتين ني إفشى إنتي نى أثلوفوروس إم مارتيروس باتشويس
:  ثيؤدوروس بي أناطوليؤس: إبورو جيؤرجيوس
ُ
Door de voorbede van de overwinnende
martelaren, mijn meester koning Georgius,
Theodorus Anatolius,
 تادرس: بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك مارجرجس
: المشرقي

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:  أفا مينا إنتى نى فايات: فيلوباتير ميرقوريوس
.آري إهموت نان 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:  مارمينا البياضى: محب اآلب مرقوريوس
.خطايانا

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 `nsyri `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-oe-wab ava Moosie, nem ava Arsenios ep sag ente nie shierie en
nie oe-roo-oe, Eptshois arie ehmot nan em pie koo evol ente nen
novie.

هيتين ني إفشى إنتي نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس بي جوري إثؤواب آفا
 إبتشويس: اورواو
ٌ موسي نيم أفا أرسانيوس إبساخ إنتى ني شيرى إن ني
.آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
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.
 واألنبا أرسانيوس معلم أوالد: بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا موسي
. يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا: الملوك

Voor de heiligen van deze dag
لقديسي اليوم
Hiten nievx3 `nte ni=e0
= v `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 ehooe pie oe-wai pie oe-wai kata pef ran, Eptshois arie
ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.
إيهواو بي اوواى بي
هيتين ني إفشى إنتي ني إثؤواب إنتي باى
ُ
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اوواى كاطا بيفران
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.
هيتين نو إفشى آريه إبؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن أرشى ايرفس بابا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: )...( آفا
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: )...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.لنا بمغفرة خطايانا

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.
)...( هيتين نو إفشى آريه ابؤنخ ام بين يوت إتطايوت إن ذيكيؤس آفا
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: بى 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: ) االسقف...( بصلواتهم إحفظ حياة أبينا المكرم البار األنبا
.بمغفرة خطايانا

slotzang na De Voorbeden
ختام الهيتنيات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie /
ak tonk ) ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en
heeft ons verlost.
/  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
Index – الفهرس
.قُمت ) وخلصتنا

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 shennoefie ente Efnoetie.
 بي: بافلوس إف فوك إم بين تشويس إيسوس بي إخرستوس
 فى إيطاف ثاشف إيبي هي شين نوفي إنتي: آبوسطولوس إيت ثاهيم
. إفنوتي
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

De Paulinische Brief

البولس

Pauloc pi`apoctoloc `nte I=y=c P=,=c
@ `ebolhiten `vouws `mV].
Pavlos pie apostolos ente Iesoes Piegristos,
evol hieten ef oe-oosh em Efnoetie.
 إيفول: بافلوس بى آبوسطولوس إنتي إيسوس بي إخرستوس
. اواوش إم إفنوتى
ُ هيتين إف
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

Link
لينك
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

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفي 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

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...( نيم بين يوت إن ابيسكوبوس افا
.الؤس تيرف اوجاي خين إبتشويس جي أمين إس إيشوبي
De hymne Pie ehmot ghar

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...( وأبينا األسقف المكرم اآلنبا
.في الرب آمين يكون

De Paulinische
Brief
البولس

Link

لينك

لحن أبيت جيك إيفول
De hymne A-pet zjiek evol

Koptische De
Katholieke Brief
الكاثوليكون قبطي

Introductie voor De Katholieke Brief

مقدمة الكاثوليكون
(]hou`i]) (``n-])

Ka;olikon `ebol qen
`epictoly``nte
peniwt
namenra].

(Petroc)

Katholiekon evol gen (hoewietie) (in-tie)
epistolie ente penjoot (Petros) na menratie.
 تي) إيبيس طولى إنتي- هوويتي) (إن
ُ كاثوليكون إيفول خين (تي
.بين يوت (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 methre ente nie em kavh ente Piegristos.

 آنوك بي تين: إيرواو
 تى تى هو: ثينو
ُ
ُ نى إبريسفيتيروس إت خين
 اووه إم ميثري إنتي نى إمكافه إنتي بي:  إم إبريسفيتيروس: إشفير
. إخرستوس
De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en
getuige van het lijden van Christus. (1Petrus 5:1)
)1:5 بط1(.المسيح

أطلب الى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم والشاهد الالم

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,

 اوذي ني إتشوب خين: نا إسنيو إمبير مينري بي كوزموس
.  بي كوزموس ناسيني نيم تيف إيبي ثيميا: بي كوزموس
Mijn broeders, bemint de wereld niet, noch de dingen die
in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar
begeerlijkheid.

، العالم يزول وشهوته،يا إخوتي ال تحبوا العالم وال األشياء التي في العالم

Slotzang na De Katholieke Brief

ختام الكاثوليكون

vy de et`iri `m`vouws
`fnaswpi sa `eneh @ `amyn.

`mV]

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

De Katholieke Brief
الكاثوليكون

Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc
: 03etacmici nan : `mF5 pilojoc .

Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس: نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die
God het Woord, voor ons gebaard heeft.
.السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا هللا الكلمة

Voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

Tote `al30wc : `n52w4t an `nh
` li :
ai2anmov5
`ero
:
ge
52ovr3 `nnovb.
Tote alisos, in tie shoft an in ihlie, ai shan
moetie ero, zje tie shorie in noeb.
 آى شان موتى:  إن تى شوفت آن إن إهلى: توتى آليثوس
. جى تى شورى إن نوب: إيرو
Daarom in waarheid, bega ik geen fout,
wanneer ik u noem, het gouden wierookvat.
:  إذا ما دعوتك:  ال أخطىء فى شيء: حينئذ بالحقيقة
.المجمرة الذهب

Slotzang na Het Responsorium van de Handelingen ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje zje (
akie / ak tonk ) ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent )gekomen / verrezen( en heeft
ons verlost.
/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.قُمت ) وخلصتنا

Koptische Praxis
(Handelingen)
االبركسيس 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 eth-oewab shoopie neman.
 إيريبو إسمو: إبركسيس إنتي نين يوتي إن آبوسطولوس
. إث ُؤواب شوبي 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 آى آى اووه إفئي آشاي: بي صاجي ذى إنتي إبتشويس
:  إفئي 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

De Praxis
األبركسيس

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)

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

لحن أجيوس

* Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @
1

`agioc a
` ;anatoc @ o` ek par;enou
genne;yc @ `ele`ycon `ymac.

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

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

Trisagion

لحن أجيوس

* Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @
2

`agioc a
` ;anatoc @ `o `ctaurw;ic di
`ymac@ `ele`ycon `ymac.

* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس:  أجيوس إس شيروس: * أجيوس اوثيؤس
.أثاناطوس او إسطافروثيس ذي إيماس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.
ب
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
*
ُ
ُ  الذي: يمـوت
َ صل
ُ
ُ
ُ
.عنا إر َحمنا

Trisagion

3

لحن أجيوس
* Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
ouranoc `ele`3con `3mac.

* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.

 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس: أجيوس إس شيروس:*أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

 قام من: يمـوت
قـدوس الـذي ال
: قـدوس القـوي
: قـدوس اللـه
*
ُ
ُ
ُ
ُ
.األموات وصعد الي السموات 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:*ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
.إى او 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 Drieeenheid, ontferm U over ons,
 اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور،* المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس إرحمنــا
 أيهــــا.آميـن

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

يقول الكاهن
Vnyb
`P[oic
Iycouc
Pi,rictoc
Pennou]@
vy`etafjoc
`nnefagioc
ettaiyout
`mma;ytyc
ouoh
`n`apoctoloc =e=;=u.

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،أيها السيـد الـرب يسـوع المسيح إلهنـا
: األطهــار المكـرميـن قائال
القديسيـن ورسلـ ِه
ِ

Je hanmys `m`provytyc nem han`;myi auer`epi;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 ناف إيرواو اووه إمبو ناف اووه إي
. سوتيم إيني إيتي تين سوتيم إيرواو اووه إمبو 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.

رون ولم
ْ إن أنبياء وأبـرارا كثيـريـن إشتهـوا أن يروا ما أنتم تـ
. وأن يسمعـوا ما أنتــم تسمعـون ولـــم يسمعـوا،يروا

`N;wten de `wouni`a tou `nn`etenbal je cenau @
nem netenmasj je cecwtem. Marener`pem`psa
`ncwtem ouoh `e`iri `nnekeuaggelion e;ouab qen
nitwbh `nte nye;ouab `ntak.
إنثوتين ذى اواو نياتو إن ني تين فال جى سيناف نيم ني تين ماشج
 مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم اووه إى إيرى: جى سي سوتيم
.إن نيك إف أنجيليون 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.

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

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

أرى إف ميفئى ذى اون بين نيب إن اواون نيفين إيطاف هون
هين نان إير بوميفئى.
Gedenk ook, onze Meester, allen die ons
gevraagd hebben om hen,
أذكـر أيضا يا سيـدنا ك ِ ّل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـــــم في
تضرعاتـ ِّنا،

qen nen]ho nem nentwbh `eten`iri `mmwou `e`pswi
harok P¡ Pennou] @ Ny`etauersorp `nenkot
ma`mton nwou @ nyetswni matal[wou.

خين نين تيهو نيم نين طوبه إيتين إيرى إممواو إإبشوى
 ني إيطاف إير شورب إينين: هاروك إبتشويس بينن وتى
.كوت ما إمطون نواو نى إتشونى ماطالتش اواو
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،وطلباتـ ِّنا التي نصعـدهـا إليـك أيهــا الـرب إلهنــا
، المـرضي إشفهـــم،سبقــــــوا فـــرقـــدوا نيحهـــم

Je n
` ;ok gar pe penwnq tyrou @ nem penoujai
tyrou @ nem tenhelpic tyrou @ nem pental[o
tyrou @ nem ten`anactacic tyren.

جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين اوجاى تيرو نيم
تين هلبيس تيرو نيم 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.
ألنــك أنت حيـاتـنـا كـ ِلنـا ،وخالصنــا كـ ِلنـا ،ورجــاؤنـــا
كـلنِـــا ،وشفــاؤنـــــا كـلنِـــا وقيـامتـنــــا كـ ِلنـــا.
الفهرس Index -

Link

ماروتشاسف
Maroe-tshashf

لينك

Het Responsorium
van de Psalm
مــرد المزمــور

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Allylouia.

Allieloeja.
.الليلـــويا
Halleluja.

.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

Celebrant

يقول الكاهن
F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran
`m`P¡ `nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek
tou kata (...) agiou euaggelion to
`anagnwcma.

إف إسمارواوت إنجي فى إثنيو خـين إفـران إم إبتشـويس إنتـي
نى جوم كيريي إيـف لوجيصـون إك طـو كاطـا (…) أجيـو إيـف
.أنجيليون طو أناغنوزما
Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer der machten. O Heer zegen de lezing uit
het Heilig Evangelie volgens (...) .

 فصل من اإلنجيل, يارب بارك,مبارك اآلتى بإسم رب القوات
. )...( 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

De preek
العظة

Het Responsorium
van het Evangelie
مــرد اإلنجيــل

Gelovigen

يـقــول الـشعب
`Wouniatou qen oume;yi @ ny=e;
= =u `nte
pai`ehoou @ piouai piouai kata pefran
@ nimenra] `nte P=,=c.

Oo-oenia toe gen oe methmie, nie eth-oe-wab ente
pai eho-oe, pie oe-wai pie oe-wai kata pef ran, nie
menratie ente Piegristos.

 بى:  نى إثؤواب إنتى باى إيهواو: او نياتو خين او ميثمى
.اوواى بى اوواى كاطا بيفران ني مينراتى إنتى بى إخرستوس
Gezegend in waarheid, zijn de heiligen van deze
dag, iedereen bij naam, de geliefden van Christus.
:  كل واحــد واحــد بـإسمـــه:  قـديسي هـذا اليـوم: طـوبـاهـم بالحقيقــ ِة
. أحبـــاء المسيــح

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : `w tenu `nn3b
t3ren 50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr
: `nte4xa nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Mareeja ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين شويس 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 onze Verlosser: dat Hij
onze zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

يـقــول الـشعب
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.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول
. أوناس
Gelovigen

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

لينك

Link

الثالثة أواشي الكبار
De Drie Grote
Voorbeden

Index - الفهرس

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: إن صوفيا ثيؤ إبروس خومين
. او ميثمى
ُ خين
En sofia The-oe pros-goomen, Kyrië eleison, Kyrië
eleison, gen oe methmie.

، يــــارب إرحـــــم
، يـارب إرحـم
، أنصتــوا بحكمــة اللـه
ُ
ُ
.بـالحقيقــــــــــة

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

 ضابط، اللـه اآلب،بالحقيقـة نـؤمـن بإل ِه واحــ ِد
 ما يـرى وما ال،سماء واألرض
َّ  خالـق ال،الك ِ ّل
 إبـن اللـه، نـؤمن بـرب واحد يسوع المسيح،يــرى
، المولـود من اآلب قـ ْبل كل الد ُّهـور،الـوحيـد
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

،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ق من إله حـق
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
َ  الـذي به،مساو لآلب في الجـوهـر
 هــذا الـذي،كان ك َل شئ
ْ
ْ
ُ
، نـز َل من السماء،ومن أجـل خالصنا
،البشـر
نحــن
أجلنـا
ْ من
ُ
ْ
ْ وتجســ َد
،أنــس
 وت،ومن مريــ َم العــذراء
من الــروح القُــدس
َ
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
َ ُوصل
َ  وتألـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط

صعــ َد إلى
َ  و،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــده،وجلـس عــن يميــن أبيــه
،السمــوات
َ
َ ُ ليـ
.ليـس لمـُلكـه انقضــا ُء
 الــذي، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
َ
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
ْ ق
ُ
،مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فــي األنبيـــــــاء
ُ  الناطــــ،نسجــــ ُد لــه ونـُمجــــد ُه مــع اآلب واالبـــن
 ونعتـــــــرف،وبكنيســـــــة واحــــــدة مقــدســــــة جامعــــــة رســوليـــــــة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديــــة واحـــــدة لمغفــــــرة الخطايــــــــا

.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.

تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف
.موواوت نيم 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

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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

إفنــوتي بــي نشــتي بــي شــا إينيــه فــي إيطــاف كــوت إمبــي رومــي إإهــري
إيجــين تــي ميــت أتطــاكو اووه إفمــو إيطــاف إي إيخــون إيبــي كوزمــوس
هيتين بي إفثونوس إنتي بي 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  ،والموت الــذي
ســ ِد إبليــــس هـــدمتـه .
دخـل إلى
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 .

أك شير شورف  ,هتين بي اواونه إيفول إنريف طانخو إنتى
بيك مونوجينيس إنشيري بين تشويس اووه بين نوتي اووه
بين سوتير إيسوس بي إخرستوس .
vernietigd door de levenwekkende verschijning van Uw Eniggeboren Zoon, onze
Heer, God en Verlosser Jezus Christus.

بـالظهــور المحيـي الـذي إلبنـِّك الوحـيد الجنس ربـ َّنـا وإلهـنــا
ِ
ومخلـ ِّصنــا 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  :ثاي إت إيري تي ستراتيا إنتى ني أنجيلوس
تي اواو ناك إنخيتس إفجو إمموس :
U hebt de aarde vervuld met hemelse
vrede, waarvoor de engelenscharen U
verheerlijken, zeggende:

ت  ،هـذا
ومألت األرض مـن
الســالم الـذي مــن السمــوا ِ
ِ
الـذي أجنـاد المالئكــ ِة يمجـدونــك بـــه قــائـلـيــن :

يقول الكاهن

Celebrant

Je ou`wou `mV] qen nyet[oci @ nem
ouhiryny hijen pikahi @ nem ou]ma] qen
nirwmi.
جي اواواو إم إفنوتي خين ني ايت تشوسي  :نيم اوهيريني
هيجين بي كاهي  :نيم او تي ماتي خين ني رومي.
"Ere zij God in den Hoge, vrede op aarde
”en in de mensen een welbehagen.
المجــد لـلـه فـي األعــالي ،وعـلى األرض السالم وفي
النـــاس المســرة.
ِ

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e
`irynyc :

`upertyc

teliac

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،  والـقبـلــ ِة الطاهـر ِة، والمحبـــ ِة
wa el-ma7aba, wa el-kobla al-tahera, elrasoleje.

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.
بمسـرتـِّـك 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:  نيم إكروف نيفين: اووه ماطوفون إيفول هاثوليب نيفين
 نيم تي ميت ريف إير:  نيم بان اورجيا نيفين: ميت شوفي نيفين
.إفميفئي إنتى تي كاكيا إت إير فورين 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،وطهـرنـا مـن ك ِ ّل دنـس ومـن ك ِ ّل غـــش ومـن ك ِ ّل ريـاء
.ــس المـوت
تذكار
فعـ ِل خبيث ومـن
ِ ِالشــــر الملبـ
ِ
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Ouoh `ariten `nem`psa tyren Pennyb @ e;ren
eracpazec;e `nnen`eryou qen ouvi `e;ouab.
اووه أريتين إن إم إبشا تيرين بين نيب  :إيثرين إيراس
بازيستي إن نين إيريو خين اوفي إثؤواب.
En maak ons allen waardig, onze Meester,
om elkaar met een heilige kus te groeten,

وأجعلـنـا مستحقيــن كـلـَّنــا ياسيـدنـا أن نـق ِبـل بعضنـا بعضا
بقبلــة مقـدســـة .

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

إإبجين تين تشي خين اوميت أت هيتتين إإيهاب  :إيفول خين
تيك ذوريا إن 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
لكي ننــال
بغيــر ْط ِ
ِ
المـائتــة السمائيـة ،بالمسيـحِ يسوع ر ِبّنا.
قبلـوا بعضكـم Groet elkaar -

Aspasmos Adam
(Efra7ie ja Mariam)

األسبسمس اآلدام
) ( إفرحي يا مريم

De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ovno4 `mmo Marià`a : 5bwki ovoh
5mav :

* Oe-nof emmo Mareeja, tie vokie oewoh tie
mav,
:  تي فوكي اووه تي ماف: اونوف إممو ماريا
ُ *
* Wees blij Maria, de dienstmaagd en
moeder,
:  العبدة واأل ُم: * إفرحي يا مريم
* Efra7ie ja Marjamoe, el-3abda wa elommoe,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* ge f3 etqen pe`am3r : niajjeloc
cehwc `ero4 .

* zje fie et gen pe amier, nie ankhelos se hoos
erof.
. ني آنجيلوس سي هوس إيروف: * جي في إتخين بي أمير
* want degene die in uw schoot is; de engelen
prijzen Hem.
َ *
. المالئكة تُسبحه: ألن الذي في حجرك
* lie-an allezie fie 7ig-rikie, al-mala-ekka-to
tosabe7ahoe.

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ovoh nixerovbim : ceovw2t `m
mo4 a7iwc :

* Oewoh nie Sheroe-biem, se oe-oosht emmof
akseejos,
: اواوشت إمموف أكسيوس
ُ  سي: * اووه ني شيروبيم
* En de Cherubim, aanbidden Hem in
waardigheid,
:  يسجدون له باستحقاق: * والشاروبيم
* Wa al-Sherobiem, jas-khodoena lahoe beste7kak,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* nem nicerafim : qen ovmet
atmovnk.

* nem nie Serafiem, gen oe met atmoenk.
.او ميت أتمونك
ُ  خين: * نيم ني سيرافيم
* en de Serafim, zonder ophouden.
. بغير فتور: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem bekgeirie fietoer.

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

*`Mmon `ntan `nouparryci`a @
qaten Pen[oic Iycouc Pi,rictoc @
* Emmon entan en oe par-riesia, ga-ten pentshois
Iesoes Piegristos,
 خاتين بين تشويس إيسوس بي: * إممون إنطان إنؤ باريسيا
: إخرستوس
* Wij hebben geen moed, bij onze Heer Jezus
Christus,

:  عنـد ر ِبّنـا يسـوع المسيح: * ليـس لنـا دالـة

* Laisa la-na dalla 3end rabbene Jassoe3 al
Massie7,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* ,wric netwbh nem ne`precbi`a @
`w
ten[oic
`nnyb
tyren
];e`otokoc.

* goories ne toobh nem ne presvia, oo ten tshois en
nieb tie-ren tie theotokos.
 اوتين شويس إن نيب تيرين: * خوريس ني طوبه نيم ني إبريسفيا
. تي ثيؤطوكوس
* zonder uw voorbede en voorspraak, o ons aller
Vrouwe, de Moeder Gods.
. السيـدة والـدة اإللــ ِه:  يا سيدتنـا كلـِّنــا: ـك وشفاعـتك
ِ * ســـوى طلبـــاتـ
* sewa telbatokie washafa-3atokie, ja sajeda-tana
kollona, al-sajeda waledat-ol ielaah.

Aspasmos Adam

أسبسمس 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

أسبسمس 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

أسبسمس آدام

* Ge `xovab `xovab `xovab : Pu
pipantok ratwr :
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Eptshois 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 eldabet elkol,

Aspasmos Adam

أسبسمس 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
makhdie- ka wa karamatoke.

Aspasmos Adam

أسبسمس 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: * تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
: باطريارشيس
* 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 batriejarkena,

Aspasmos Adam

أسبسمس 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: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
. إثرونوس
* 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

أسبسمس آدام

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

 بنيوت إثؤواب إن: * نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
: ذيكيؤس
* 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,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* abba (...) pi`epickopoc
matajrof hijen pef`;ronoc .

@

* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

 ماطاجروف هيجين بيف: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
. إثرونوس
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn
zetels.

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

* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

Diaken

G

يـقــول الـشماس
` cpazec;e allylouc en vilymati
A
`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: أسبازيستى الليلوس إن فيليماتي آجيو
. كيريي ليسون
Groet elkaar met een heilige kus, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

 يـارب، رحـــم
ْ  يـارب إ،

قبلـوا بعضكـم بعضا بقبـلــة مقـدســـة
. رحـــم
ْ  يـارب إ، رحـــم
ْ 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, Epshierie, em Efnoetie, sootem eron, oewoh nai nan.

 إبشيري:  إيتي فاي بي إيسوس بي إخرستوس: سى كيريي
.  اووه ناي نان:  سوتيم إيرون: إم إفنوتي
Ja, Heer, U die zijt Jezus Christus, de Zoon
van God, hoor ons en ontferm U over ons.
. إسمعنـا وإرحمنـا،نعــم يــارب الـــذي هـو يســوع المسيح إبـن اللـه
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,

يـقــول الـشماس

Diaken

ic
`anatolac
`Proc,wmen.

`ble'ate

:

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: هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا
.آري إهموت نان 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
بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم
ُ
.خطايانــا
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 =e=0v : ge ( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon .
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk
) ak sootie emmon.

 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين اواوشت إمموك أوبي إخرستوس
.  آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader : en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en
heeft ons verlost.

 ألنـك،  والـروح القــدس،  مـع أبيـك الصالح، نسجـد لك أيها المسيـح
. قُمت ) وخلصتنا/ ( أتـيت
naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7
el kodos, le annak ( eteite / komte ) wa gallastana.

De hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

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 ِعكم

El-Rabbo ma3a gami3ekom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke meta tou `pneumatoc cou .
Ke meta toe pnevma tos soe .

. كى مى طاطو إبنفما طـو ســــــو
En met uw geest .
. ومع رو ِ ّحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw `umwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .

. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .
. إرفعــوا قـلـوبـكــم

Erfa3o koloebakom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

`Axion ke dikeon @ `axion ke dikeon @
k

G

`aly;wc gar qen oume;myi @ `axion
ke dikeon.

 أليثوس:  أكسيون كى ذي كيئون: أكسيون كى ذي كيئون
. غار خين او ميثمي أكسيون كى ذي كيئون
Waardig en rechtmatig, waardig en
rechtmatig, het is waarlijk waardig en
rechtmatig .

 ألنه حقـا بالحقيـقـ ِة، مستحـق وعـادل،مستحـق وعـادل
. مستحـق 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
أيهـا الكائـن السيــد الـرب إلـه الحـق ،الكـائـِّــن قبــل الـدهــور
والما ِلك 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
الساكـِّن في األعـالي والنـــاظـِّــر إلى المتـواضعـا ِ
خلـق 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  :فاي إيطاك ثاميو إم إب تيرف إيفول هى
طوطف  :نى إيتوناف إيرواو نيم ني إيتي إنسيناف إيرواو آن .
Vader van onze Heer God en Verlosser Jezus
Christus, Hij, door wie U alles geschapen
heeft, het zichtbare en het onzichtbare,

أبــو ربنـا وإلهنـا ومخلـِّصنـا يســوع المسيــح  ،هــذا الــذي
ــرى.
ـرى ومـا ال يـ َّ
خـلقـْت الكـ َّل به  ،مـا يـ َّ

Celebrant

يقول الكاهن

Vyethemci hijen pi`;ronoc `nte pef`wou @
vy`etououwst `mmof hiten jom niben e` ;ouab.

 في إيتو: في إت هيمسي هيجين بى إثرونوس إنتى بيف اواو
. اواوشت إمموف هيتين جوم نيفين إثؤواب
die gezeten is op de troon van Zijn glorie,
en die wordt aanbeden door alle heilige
machten.

 المسجـود لـه مــن جميـع،الجالس على كـرسي مجـده
.ت المقــدســـة
ِ القــوا

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 .
. أيهـا الجلـوس قِفــوا

Ajoha el-kheloes keffoe .

Celebrant
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يقول الكاهن
Vy`etou`ohi `eratou nahraf @ `nje
ni`aggeloc@ nem niar,yaggeloc @ niar,y@
niexouci`a @ ni`;ronoc @ nimet[oic @ nijom.

 إنجى ني أنجيلوس نيم ني أرشي: في إيت اوهى إيراطو ناهراف
 ني ميت:  ني أرشي ني إكسوسيا ني إثرونوس: أنجيلوس
. تشويس ني جوم
U, voor wie staan de engelen en de
aartsengelen, de vorstendommen en machten,
de tronen, de heerschappijen en de krachten .

 والرئاسات،الـــذي يقــف أمامه المالئكــة ورؤسـاء المالئكة
. والسلطـات والكراسي والربوبيات والقوات

يـقــول الـشماس

Diaken

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
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إنثوك غار بي إت اوهي إيراطو إم بيك كوتي  :إنجى نى شيروبيم
إثميه إمفال  :نيم نى سيرافيم نابى سو إنتنه  :إيف إير هيمنوس
خين اومون إيفول إن أت كارواو 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:

أنـت هـو الـذي يقـف حــولـك الشاروبيـم الممتلئـون أعينـــا،
والسيرافيم ذوو الستـ ِة األجنحــة ،يسبحـون علي الـدوام بغيــر
سكـــوت قـائـليــن :

يـقــول الـشماس

Diaken

Proc,wmen .

Pros-goomen .
. بـــروس خوميـــن
Laat ons aandachtig zijn .

. ننصت
Nanset .

Gelovigen

يـقــول الـشعب
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,

 نيم ني سيرافيم سي تي: ني شيروبيم سي اواوشت إمموك
. إيف اوش إيفول إفجو إمموس: اواو ناك
ُ
De Cherubim aanbidden U en de Serafim
verheerlijken U en roepen uit, zeggende:
َ
َ يسجـدون
:لـك والسـيرافيـــم يمجدونـَك صارخيـن قـائليــن
الشاروبيـم
E-sherobiem jas-khodoena lak, wa-serafiem
jomakhi-doenak, sarigiena ka-ilien,

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.

 كيريوس صافا اووت إبلى: جي أجيوس أجيوس أجيوس
. اواورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
ريس
ُ
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.

 السماء واألرض، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مملوءتان من مجدك األقدس
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa
wal ardoe mamloe-atanie men makh-die kal akdas.

Aspasmos Watos
( Ajoha el-Rabboe )

أسبسمس واطس
) ( أيها الرب

Agios - أجيوس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

* `P¡ `Vnou] `nte nijom @ kotk
ouoh joust `ebolqen `tve @
* Eptshois Efnoetie ente nie khom kotk oewoh
khoesht evol gen etfe,

 كوتك أووه جوشت إيفول: * إبتشويس إفنوتى إنتى ني جوم
: خين إتفى
* O Heer God der machten, keer toch weder,
aanschouw uit de hemel,

،السمـاء
 أرجــع وأطلــع من، ت
ِ * أيهــا الـرب إله القــــوا
ِ
* Ejoha el-Rabboe ieleh el-kowet, ar-khe3 wettale3
mien el-seme,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

* `Anau ouoh jem`psini `ntaibw
`n`aloli @
* anav oewoh zjem ep shienie en tai voo in
alolie,
: * آناف أووه جيم إبشيني إنطاي فو إن ألولي

* en zie; en sla acht op deze wijnstok,
،* وأنظـر وتعهـد هـذه الكـــرمـة
* Wa-nzor wa ta3ahed haziehie el-karma,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

* Cebtwtc ouoh cemnytc ;ai
`etac[oc `nje tekou`i nam.
* sebtoots oewoh sem-niets thai e-tas etshos enzje
tek oe-wie nam.
* سيف توتس أووه سيم نيتس ثاى إيطاس إتشوس إنجى تيك

.أوى نام
* herstel en bevestig haar, deze die Uw rechterhand geplant heeft.
. هــذه التي غــرستهـا يميـنـك،* أصلحهـا وثبتهــا
* asle7ha wa sabbit-ha, hezihie el-lattie ghara-sethe ja-mienoek.

ُ 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

* `Cmou `eni`ayr `nte `tve : `Cmou
`enimwou `m`viaro : `Cmou `enici]
nem nicim :
* Esmoe e-nie a-ier ente etfe, Esmoe e-nie moooe emefjaro, Esmoe e-nie sietie nem nie siem,

 إسمو/ مواو إم إفيارو
 إسمو إيني/ * إسمو إيني أ إير إنتي إتفي
ُ
. إيني سيتي نيم ني سيم
* Zegen de hemelwinden / Zegen de wateren
van de rivieren / zegen het zaad en het kruid.
.  بارك الزروع والعشب/  بارك مياة األنهار/ * بارك أهوية السماء
* Barik ahwejati elsama / Barik mejahi el-anhaar /
barek el-zieroe3 wa el-3oshb

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

* Mare peknai nem tekhiryny @ oi
`ncobt `mpeklaoc.
* ma-re pek nai nem tek hirinie oi in sobt em
pek laos.

* مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى اوى إن سوبت إم بيك
.الؤس
* en moge Uw genade en vrede een vesting
zijn voor Uw volk.

.ولتكـن رحمتــك وسالمــك حصنــا لشعبـِـك

* waalta-koen ra7matoke
7isnan lie she3bieke.

wa

salaamoka,

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
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.
 كيريوس صافا اووت إبلى ريس: * أجيوس أجيوس أجيوس
.  كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس: اواورانوس
ُ
* Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
 السماء واألرض مملوءتان، * قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.من مجدك األقدس
* 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.
قــــدوس قــــدوس قـــدوس ،بالحقيقـ ِة أيها الـرب إلهنـــا  ،الـذي

النعيـــم.
فــردوس
جبـلنـا وخلقـنـا ووضعـنــــا في
ِ
ِ

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،وعنـدمـــا خــالفنــا وصيتــك بغــوايـــ ِة الحيــ ِة
.النعيـــم
فـردوس
 ونـفـينــا مــن،الحيــا ِة األبــديـ ِة
ِ
ِ

`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: إمبيك كان إنثوك أون شا إيفول
 أووه خين إيت خائي إنتى ني إيهواو أك. هيتين نيك إبروفيتيس إثؤواف
. أنون خاني إيت هيمسى خين إكاكى نيم إت خيفى إم إفمو: اواونه نان 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،االنقضاء
لـم تتـركنـا عنـك أيضا إلى
ِ
أخـــر األيــام ظهـــرت لنـا نحـن الجلـــــوس في
 وفي، القـديسيـن
ِ
.ت
ِ الظلمـ ِة وظــال ِل المـــو

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
العـــذراء
المسيــح ،هـذا الـــذي مــن الـــروح القــدس ومـن
ِ
القـديسـ ِة مــريــم.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن
Af[icarx ouoh aferrwmi @ ouoh
af`tcabon `ehanmwit `nte pioujai .
G `Eafer,arizec;e nan `mpimici pi `ebol
k
`m`pswi hiten oumwou nem ou`pneuma.
آفتشي صاركس أووه آفئير رومي أووه آف إتسافون إيهان مويت
 إى أفئير خارزيستي نان إمبى ميسى بى إيفول إم: إنتي بى أوجاى
. إبشوى هيتين أومواو نيم أو إبنفما
Celebrant

het vlees heeft aangenomen en is mens geworden.
Hij heeft ons de wegen van de verlossing geleerd,
Hij heeft ons begenadigd met de geboorte van
boven door het water en de Geest.

 وأنعــم لنــا بالميـالد، الخـــــالص
 وعلمنــا طـــرق،تجســد وتـأنــس
ِ
. المـــاء والـــروح
الــذي مــن فـــوق بـواسطـــ ِة
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Afaiten
naf
`noulaoc
ef;ouyt@
af`;renswpi enouab@ hiten pek Pneuma
`e;ouab.
 أف إثرين شوبي إثؤواب: آف أيتين ناف إن أو الؤس إفثويت
. هيتين بيك إبنفما إثؤواب
Hij heeft ons voor Zichzelf tot een verenigd
volk gemaakt en heeft ons geheiligd door
Uw Heilige Geest.

بــروحـك
 وصيـرنـا أطهـــارا،وجعلنــا لـه شعبــا مجتمعــا
ِ
، القــدوس

Celebrant

يقول الكاهن

Vai `etafmenre ny`ete nouf etqen pikocmoc@
aftyif `mmin `mmof `ncw] qaron@ `e`vmou etoi
`nouro `e`hryi ejwn@
: فاي إيطاف مينري نى إيتى نوف إيت خين بى كوزموس
 إإفمو إت أوى إن: آفتيف إممين امموف إن سوتى خارون
: اورو إإهرى إيجون
Hij, die de zijnen in de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zichzelf als een losprijs voor
ons heeft overgeleverd aan de dood, die over
ons heerste,

 وأسلـَّم ذاتـه فــداء،العالـم
هـذا الـذي أحـب خاصتـه الـذيــن في
ِ
، إلى المـوت الـذي تملـك علينا،عنـا

Celebrant
يقول الكاهن
vai `enau`amoni `mmon `ebol hitotf@ entoi `ebol
hiten nennobi. Afsenaf `epecyt `e-`amen] `ebol
hiten pi`ctauroc.

 انطوى ايفول: فاى ايناف أمونى اممون ايفول هيططف
 أفشيناف ايبيسيت اى آمنتى ايفول هيتين: هيتين نين نوفى
. بي اسطفروس
waardoor wij gebonden waren en verkocht
wegens onze zonden, Hij is afgedaald naar
het dodenrijk door het kruis.

 نــزل، هـذا الـذي كنا ممسكيـن به مبيعيـن مـن ِقـ ِّبـ ِل خطايانــا
.ب
إلى
ِ
ِ الجحيـم من قـِبـل الصليـ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn ]nah].

Amien tie nahtie.

. أمين تى ناهتــى
Amen, dat geloof ik.
.حقا أؤمن

7akan o-2men .

Celebrant

k

G

يقول الكاهن
Aftwnf `ebolqen nye; mwout @ qen
pi`ehoou `mmahsomt. Afsenaf `e`pswi
`enivyou`i@ afhemci catekou`inam `Viwt.

أفطونف إيفول خين ني إيثمواوت خين بى إيهواو إم ماه
 أفشيناف إإبشوى إيني فيؤوى أفهمسي صاتيك أوي: شومت
. 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
ت في
ِ  وص ِعد إلى السموا،اليـوم الثالـث
ِ وقـام مـن األمـوا
ِ
.وجـلـس عـن يمينـِـك أيهــــا اآلب

`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: إى أف ثوش إن أو إيهواو إنتى شيفيو
 أووه:  إيتي هاب إيتي إيكو ميني خين أوذيكيئو سينى: إنخيتف
.إفناتى إمبى أوواى بى 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.

 هـذا الـذي يظهــر فيـه ليديـن المسكــونـة،ورســــم يـومــا للمجازا ِة
. ويعطي كـ َّل واحـــد كنحـــو أعمـالــ ِه،بالعـد ِل
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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.

أفكو ذي نان إإخرى إمباى نيشتى إم ميستيريون إنتى تي ميت إيف
. إيفثيش غار إيتيف إإفمو خا إبؤنخ إم بى كوزموس: سيفس
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، الســــر العظيـــــم الـــذي للتـقــوى
ووضــع لنـا هــذا
َّ
.العالــم
ت عـن حيـا ِة
ِ راسـم أن يسلم نفسه للمو
ِ

يـقــول الـشعب
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Picteu`omen.
pistev-omen.
. بيستيف أومين
Wij geloven.
.نؤمن

No2men .

يقول الكاهن

@ Af[i `nouwik `ejen nefjij e` ;ouab
`nata[ni ouoh `nat;wleb @ ouoh
`mmakarion @ ouoh `nreftanqo.

Celebrant
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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
أخــذ خـبــزا عـلى يـديــ ِه
ِ
المحيـيتيــن.
الطـوباويتيــن
دنـس
ِ
ِ
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يـقــول الـشعب

Tennah] je vai pe qen oume;myi:
`amyn.
Ten nahtie zje fai pe gen oe methmie,
amien.
. أميــــن: تيـن ناهتـى جى فـــــاى بى خين او ميثمــــى

Wij geloven dat dit waarlijk zo is. Amen.
. آميـن: نؤمـن أن هـذا هــو بالحقيقـ ِة
No2meno anna haza howa bel 7akiekatie.
Amien.
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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 أبـاه وس ِيّــد كـ َّل،السماء
ونظــر إلى فـوق نحــو
ِ
.أحـــد

يقول الكاهن
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`Etafsep`hmot.
Etaf shebehmot.
.إيطاف شيبهموت
En nadat Hij had gedankt.

.وشـكــر
We shakara.

يـقــول الـشعب
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`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou `erof.
Af esmoe erof.
.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.وباركــه
We barakaho.

يـقــول الـشعب
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`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Afer`agi`azin `mmof.
Af er-agiazin immof.
.أف إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.وقـدَّســه
We kadasaho.

يـقــول الـشعب
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`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .
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يـقــول الـشعب

Picteuomen ke `omologoumen ke
doxazomen.
Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
. بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذو كصاذومين

Wij geloven en belijden en verheerlijken.
.نـــؤمـن ونعتــرف ونمجـِّــد
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,

سمــه ،وأعطــــاه لتالميـــ ِذه القـديسيـن ورسـلـه األطهــار
وق َّ
قائــال  :خــذوا كلــوا منـه كـلكــم 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.”

 يعطى لمغفـــر ِة،الــذي يقـْسـم عنكـم وعـن كثيـريــن
.  هــذا إصنعــوه لـ ِذكـري،الخطـايــــا

يـقــول الـشعب
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Vai pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai pe gen oe methmie, amien.

.  أمين: فاى بى خين او ميثمى
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: باى ريتى أون بى كى أفوت مينينصا بى ذيبنون
. إيفول 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،وهكـذا الكأس أيضا
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

`Etafsep`hmot.
Etaf shebehmot.
.إيطاف شيبهموت
En nadat Hij had gedankt.

.وشـكــر
We shakara.

يـقــول الـشعب
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`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou `erof.
Af esmoe erof.
.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.وباركــها
We barakaha.

يـقــول الـشعب
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`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Afer`agi`azin `mmof.
Af er-agiazin immof.
.أف إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.وقـدَّســها
We kadasaha.

يـقــول الـشعب
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`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke palin
Picteuomen
`omologoumen ke doxazomen.

ke

Ke palin Pistevo-men ke omolo-ghoemen ke zoksazo-men.
.كى بالين بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذوكصاذومين
En eveneens geloven en belijden en
verheerlijken wij.
.وأيضا نـــؤمـن ونعتــرف ونمجـِّــد
Wa aidan No2men wa na3tarif wa nomakhed.

يقول الكاهن
Afjem]pi aftyif on `nny`ete nouf
`n`agioc `mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc
`e;ouab efjw `mmoc. Je [i cw `ebol
`nqytf tyrou.

Celebrant

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,

وذاق ،وأعطــاهــــا أيضا لتــالميـ ِذه القـديسيــن ورسـلـِـه
األطهـــار قائـــال  :خـــذوا إشــربــوا منهــا كـلـكـــــم ،
ِ

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.”

َّ
 الـذي يسفـك عنكـم وعــن،ألن هـذا هــو دمي الـذي للعهـ ِد الجديـ ِد
.  هــــذا إصنعـوه لـذكــري. كثيــريـن يعطــي لمغـفــــر ِة الخطـايـــــا
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يـقــول الـشعب

Vai on pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai on pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: فاى اون بى خين او ميثمى
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
ألن كـ َّل مـرة تأكـلـون مـن هـذا
ِ
الكـــــأس .
هــذه
ِ

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.

تـبشــرون بمــوتي وتعترفـون بقيامتي وتذكــروني إلى أن
. أجــئ
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يـقــول الـشعب

`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. Uw dood, o Heer,
verkondigen wij,

، آميـن آميـن آمين بمـوتـِـــك يــارب نبشـــر
Amien, amien, amien, bemauwteka jarab
nobasher,
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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-mologhoemen,
 كى تين أنالي إبسين صو إن: كى تين أجيان صو أناسطاسين
.تيس اورانيس سى اومولوغومين
Uw heilige verrijzenis, en Uw opvaren naar
de hemelen belijden wij.

. نعتــــرف،ت
ِ  وصعو ِدك إلى السمـــــوا، 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-gariestoemen 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 إلهنــا،نباركــك نشكـــرك يـارب
ِ نس ِبّحــك
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
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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,

ففيمـا نحـن أيضـا نصنع ِذكــر آالمـه المقـدس ِة ،وقيامت ِه من
ت،
األمـوا ِ

nem pefjinse `e`pswi `enivyou`i @ nem pefjinhemci
catek-ou`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,

ت ،وجلـوسـ ِه عـن يمينك أيهـا اآلب،
وصعـو ِ ّده إلــى السمــــــوا ِ
ت ،المخــوف المملــــوء
وظهــور ِه الثــاني اآلتي من السموا ِ
مجــــــدا.

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 toebehoren, voor alles om alles en in alles.

نقـرب لـك قـرابينـك من الـذي لـك ،على ك ِ ّل حال ،ومـن أجل
ك ِ ّل حال ،وفـي كـ ِ ّل حال.

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouwst `mV] qen ouho] nem
ou`c;erter.
Oe-oosht em Efnoetie gen oe-hotie nem
oe ester-ter.
. اواوشت إم إفنوتى خين أو 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.

تين هوس إيروك تين إسمو إيروك تين شمشى إمموك تين
. ت إمموك
ِ اواوش
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U en
aanbidden U.

. نسبحــك نبــاركــك نخـدمـــك نسجــد لـــك
Nosabe7ok, nobarikok, nagdomok, naskhodolak.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen `amyn.
Pros-goomen amien .

. بـــروس خوميـــن أمين
Laat ons aandachtig zijn amen .
. ننصت أمين

Nanset amien.

يقول الكاهن

Celebrant

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.

.وهـذا الخبــز يجعلـه جسـدا مقـدسـا لـه
We haza algobz
mokadasan laho.

jakh3alaho

khasadan

يـقــول الـشعب

Gelovigen

}nah] `Amyn.

Tie nahtie Amien.
.  أمين: تي ناهتي

Dat geloof ik amen.
. اؤمن
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.

.وهــذه الكـأس أيضا دمــا كريمــا للعهــد الجـديــ ِد الــذي لـه
We hazihi el-ka2s aidan daman kariman lel
3ahd el-gadied allzi laho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke palin}nah] `Amyn.
Ke palin Tie nahtie Amien.
.  أمين: كي بالين تي ناهتي
Dat geloof ik eveneens.
. وأيضا اؤمن

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،يعطى 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

G

لينك الطلبة

De zeven Kleine
Voorbeden
السبعة أواشي الصغار

Gebed voor de
Vrede

أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant
`Ariten
k

G

`nem`psa
tyren
Pennyb
@
`e[i
`ebolqen
ny``e;ouab
`ntak
@ `eoutoubo `nte nen'u,y nem nencwma
nem nen-`pneuma.

آرتين إن إم إبشا تيرين بين نيب إتشى إيفول خين ني إثؤواب إنطاك
. إى او 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،إجعلنــا مستحقيـن كلـِّنــا ياسيدنــا
.وأرواحنــا
سنـــا وأجسـا ِدنـا
ِ
ِ قـدسـاتـِـك طهــارة 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.

 نيم او إبنفما إن اواوت: هينا إنتين شوبى إن او سوما ان اواوت
 إنتين جيمى إن او ميروس نيم او إكليروس نيم ني إثؤواب:
. تيرو إيطاف راناك إيس جين إب إينيه
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،لكي نكـون جسـدا واحـدا
.البـدء
أرضوك منـذ
وميراثـا مـع جميــع 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.
أذكـر يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة ،الـوحيـد ِة المقـدسـة،
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: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
: مونيس
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-orthozokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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 آريه إيروس خين او هيرينى نيم نى إبيسكوبوس
تيرو إن أورثوذكسوس إيتى إنخيتس.
Deze Kerk die U zichzelf door het Kostbaar Bloed
van Uw Gezalfde verworven hebt, bewaar haar en al
haar orthodoxe bisschoppen in vrede.

يحــك ،
بالـدم
هـذه التي إقـتـنيـتهـا لـك
الكريــم الـذي لمس ِ
ِ
ِ
بسالم ،وكـ َّل األساقف ِة األرثوذكسيين الــذيــن فيهـا.
إحفظهـا
ِ

`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
) نيم بيف كي...( إن أرشى إبيسكوبوس بين بطريارشيس بابا أفا
. )...( إشفير إن ليطورغوس بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
Gedenk, o Heer, allereerst onze gezegende vader,
de
eerbied-waardige
aartsbisschop,
onze
patriarch, abba (...) En zijn deelgenoot in de
dienst, onze vader de bisschop, abba (…) .

وأوال أذكـر يــارب أبانـا الطـوبــاوي المكـــرم رئيــس األسـاقفـة
) وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف...( بطريـركنا أنبا
. )...( 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 (...) .
إبروس إيف إكصاستى إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
. )...(
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba elanba (…),

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: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
: أليكساندرياس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,

،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el3ozma el-iskendereje,

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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
hegoemenen,
priesters, diakenen,

أوشية القمامصة والقسوس
والشمامسة

يقول الكاهن

Celebrant

Nem nyetswt `ebol nemaf `m`pcaji
`nte ]me;myi qen oucwouten.

نيم ني إتشوت إيفول نيماف إم إبصاجى إنتى تى ميثمى خين
او سواوتين .
En hen, die met hem het woord van de
waarheid recht verdelen.

الحـــق باستقــامـ ِة.
والــذيــن يـفصلـون معه كلمـة
ِ

@ 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.
آرى خاريزيستى إممواو إنتيك إككليسيا إثؤواب إيف أمونى إمبيك
اوهى خين او هيرينى  :أرى إفميفئى إبتشويس إن ني هيغومينوس
نيم نى 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  ،اذكــــر يـــــارب القمامصة والقسـوس
األرثــوذوكسيـيــن والشمامســـــة.

يـقــول الـشماس

Diaken

`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:  كى إبريسفيتيرون: إبروس إيف إكصاستى إيبرتون إيغومينون
: ذياكونون كى إيبوذياكونون
Bid voor de hegoemenen, priesters, diakenen,
subdiakenen,
والقسـوس والشمـــامســــــــــ ِة
صلـــوا مــن أجـــ ِ ّل القمامصـ ِة
ِ
، واإلبـوديـاقــونيـــــن
Salloe men akhl el-kamamesa wa el-kosoes we elshememese we el-eboeziakonejien,

Diaken

يـقــول الـشماس

Epta tagmatwn tou :eou tyc
ek`klyciac .
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

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.

 نيم او طوفو: نيم ريف شيمشي نيفين نيم نى تيرو إتخين تى بارثينيا
 أرى إفميفئى إبتشويس إنتيك ناى: إمبيك الؤس تيرف إم بيستوس
. نان تيرو افسوب
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، وكـ َّل الـذيـن في البتوليـ ِة،الخــدام
وكـ َّل
ِ
. أذكـر يــــارب أن ترحمنا كلـَّنــا معـــا، المـؤمـــن

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ele`ycon `ymac `o :eoc `o Patyr `o
pantokratwr.
Eleison iemas
Pandokrator.

o

The-os

o

Patier

o

. إليسون إيماس اوثيؤس اوباتير اوباندوكراطور
Ontferm U over ons, o God, de Vader, de
Pantokrator.

. ضـابــط الك ِ ّل،إرحمنا يا اللـه اآلب
Er7amna ya Allah elaab, dabet al-kol.

Gebed voor de
Plaats

أوشية الموضع

يقول الكاهن
`Ari`vmeu`iP¡ `n`tcwtyri`a `mpaitopoc
@ `e;ouab `ntak vai @ Nem topoc niben
]nem monactyrion niben `nte nenio
`nor;odoxoc.

Celebrant

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
المــوضـع
أذكـر يارب خـالص هـــذا
ِ
ِ
المـواضع وكل أديـــر ِة آبـائنــا األرثــوذوكسييــن.

Diaken

يـقــول الـشماس
`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:  سوتيرياس طو كوزمو: إبروس إيف اكصاستى إيبرتيس
) (كي تو موناستيريو إيمون طوطو: *) تيس بوليؤس إيمون طافتيس
Bid voor het heil van de wereld, (onze stad)*,
(onzeklooster)

،*) (ومـدينتـنـا هـــذه،العـالــم
خــــالص
صلـوا مــن أجـ ِ ّل
ِ
ِ
Salloe men akhl gallas el-3elem, wa medienetne
hezihie*, (wa dayrona haza)
)(وديرنا هذا

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.

واألقاليـم
المـدن
وسـائـــــر
.والجزائــر واألديـــر ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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

Nem nyetsop `nqytou qen pinah]
`nte V].
G

. نيم ني إت شوب إنخيتو خين بى ناهتى إنتى إفنوتى

En degenen, die daar in het geloof van
God wonen.
.بإيمــان اللـه
والساكنيــن فيهــا
ِ

Celebrant

`Arikataxioin

يقول الكاهن

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.

أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى
 نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى،  نيم نى مواو إنتى إفيارو، إبكاهى
.  إسمو إيرواو،  خين طاى رومبى ثاى، روت إنتى إتكوى
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.
 وصعــو ِد ميـــا ِه،األرض
ت
تفضل يارب أهـويـة
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ  والـزروعِ والعشـ،األنهــــار
ِ ، 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: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
: إبكاهي
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
niiarwou `mmwou @

:

`nte

nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroooe em moo-oe,
:  إنتى ني يارواو إم مواو: 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 eroooe,
: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو إيرواو
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسيح 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.

:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. إنتيف كانين نوفى 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 gata-jene.

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 `ep
` swi kata nousi kata vy`ete

vwk `n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @
marou;iqi `nje nef`;lwm@ marou`asai `nje
nef-outah.

 ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
 مارو: اونوف إم إبهو إم إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
. آشاى إنجى نيف أوطاه
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
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، حـرثـهــــا ولتكثــر أثمـارهــا

Celebrant
يقول الكاهن
Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioikonomin `mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou
`epi`,lom `nte ]rompi hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين: سيف طوطف إى او إجروج نيم اواوسخ
 إسمو إيبى إكلوم انتى: إم بين جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تى رومبى هيتين 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: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت: بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيرهيلبيس 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.
،والضيف
ب
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
. ومن أج ِلنا كلنِا نحن الذين نرجوك ونطلب إسمك القدوس

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: جى نين فال إن اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
 أري اووى نيمان كاطا تيك. تى إنطو إخرى نواو خين اوسيو إينانيف
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين,ميت أغاثوس
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.
عطيهم طعامهم في حين
ِ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
،  إصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

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: موه إن نين هيت إن راشى نيم اواونوف
إفروشى إنتوتين خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين إيرهواو
. خين هوف نيفين إن أغاثون
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.

 لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، كل شيء ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
G

لينك الطلبة

Gebed voor de
Offeranden
أوشيـة القـرابين

يقول الكاهن

Celebrant

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.

آرى إفميفئى إبشويس إن نى إيطاف إينى ناك إيخون إن ناى
ذورون  :نيم نى إيطاف إينو إيجواو نيم نى إيطاف إينو إيفول
هيطوطو :موى نواو تيرو إمبى فيكى 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.
أذكـر يـارب ،الـذيــن قدمـــوا لـك هــذه القـــرابيـــن ،والــذيــن قــ ِدمتْ
عنهــم ،والـذيـن قــِدمت بواسطتهـم ،أعطـِّهـــم كلـَّهــم األجــر السمــائي.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper twn `agiwn
timiwn @
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:  كى ثي سيون إيمون: توطون
ُ ذورون
. طون
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Link

لينك

صالة قبل التناول
Gebed voor de
heilige Communie
أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de
patriarchen

Gedachtenis der
Heiligen
مجمع القديسين

Celebrant

k

G

يقول الكاهن

Epidy P¡ ouahcahni pe `nte
pekmonogenyc `nsyri @ e;rener`svyr
`epi-er`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،ألن هـذا يارب هـو أمـر إبنـِّـك الوحيـد
ِ
ِ
.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 :
تفضل يارب ،أن تــْذكــر جميـع القـديسيــن الــذيـن أرضوك
البـدء ،
منـذ
ِ

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: نى إف أنجيليستيس نى مارتيروس نى اومولوجيتيس
: إبنفما 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
والـدة اإلل ِه القـديسـة الطاهـــرة مــريــــم  ،التي
الكلمـة 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

Celebrant
يقول الكاهن
nem pi`agioc `Ctevanoc piar,ydi`akonoc ouoh
`m`prwtomarturoc @ nem pi;e`wrimoc `neuaggelictyc 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،
والقـديــس استفـانــوس رئيـس الشمـامســ ِة وأول
ِ
ونـاظــــر 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,
، ومعلمنـا ديــوسقـــــــوروس،والبطريـرك القديـس سـاويـرس
 والقـديس بطرس خاتم الشهداء،والقـديس أثناسيـوس الـرسولي
.ورئيــس الكهنـــ ِة

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;
، والقـديس ثيؤدوسيـــوس،والقـديــس يـوحنـا ذهبي الفم
،والقـديـس ثيـؤفـيلـوس

يقول الكاهن

pi`agioc

Celebrant

nem pi`agioc Dymytrioc@ nem
@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،

Celebrant
يقول الكاهن
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.

Celebrant
يقول الكاهن
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.

Celebrant
يقول الكاهن
@ 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 لبــَّاس 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
الــرجـــل الكامـــل ،حبيــب مخلصنــــا الصالــــــــح .

يقول الكاهن
Nem
peniwt
abba
Paule
@piremtammoh
nem
Iezekiyl
pefma;ytyc@ nem na¡ `nio] e` ;ouab
@`nrwmeoc Maximoc nem Dometioc

Celebrant

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: نيم بى إهمى إبسيت إم مارتيروس ني خيللوى إنتى شيهيت
 نيم يؤنس كامى بى: بى جورى إثؤواب آفا موسى
. إبريسفيتيروس
de
negen-enveertig
martelaren,
de
ouderlingen van Shiehiet; de sterke, heilige
abba Mozes en Johannes Kamé de priester,
 والقــوي،والتسعة واألربعـيـن شهيـدا شيــوخ شيـهـيـت

. ويحنـس كامــا القـــس،القـديــس أنبا 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،
مصــاف قــديسيــك.
وكـــل
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
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 بسؤاالتِهـم وطلبا ِتهـم إرحمنـا كلنـا معــا ،

عـي علينـا.
إسمـــك
القـــدوس الــذي د ْ ّ
وأنقـذنـا مـن 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) .

إننـا يا سـيـدَنــا لسنـا أهــال أن نـتـشـفــــــ َع في طـوبـاويـة
َ
، أولئــك 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،نبر إب ِنك الوحيد
ِ بل هم القيام أمام ِم
. يتشفعون في مسكنتنا وضع ِفنا

Liturgie Cyrillus
القداس الكيرلسي
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.
تاركا آلثامنا من أجل ِطلبا ِتهم المقدس ِة ومن
ِ ، كن غافرا لخطايانا
. المبارك الذى د ِعى علينا
س ِمك العظيم
ْ أجل إ
ِ

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 ethoe-wab em patriarshies etav enkot,

نـــي إتـــؤش مـــارو طـــا اواو إن نـــي ران إنتـــى نـــين يـــوتى إثـــؤواب 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: إبشويس ما إمطون إن نو إبسيشي تيرو
.نوفى نان ايفول
De Heer schenke hun zielen de eeuwige rust
en vergeve onze zonden.

. ويغـفــر لنـا خطـايـانـــــا،الـــــرب يــنـيـح 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

` re pou`cmou e` ;ouab @ swpi
E
neman @ `amyn.
G

E-re poe esmoe eth-oe-wab
neman .

shoopie

.  آمين:  شوبى نيمان: إيرى بو إسمو إثؤواب
Laat hun heilige zegen met ons zijn, Amen.

. آميـن:  تكـون معنـا، بــركـتهـم المقـدســة
Barakat-homol mokadassah faltakoen ma3na
amien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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
ْ  يـــارب، إرحـــــم
ْ  يـــارب، المجــد لـك يـارب
El makhdo
yarabor7am,

lak

ya

rab,

yarabor7am,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

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 نيحهـم، يـــارب بــاركـنـــا
yarabo barikna, yarabo naje7 hom
amien.

Gedenking van de
doden

الترحيم

Degenen - أولئك يارب

Gedenken van de doden

k

G

الترحيم

Ouoh nai nem ouon niben P¡
ny`etantaoue `enouran @ nem ny`ete
`mpentaou`wou.

 ني إيطان طا او إن او: اووة ناي نيم اواون نيفين إبتشويس
.  نيم ني إيتي إم بين طا اواواو: ران
Hen, o Heer, en iedereen wier namen wij
hebben genoemd en degenen wier namen
wij niet hebben genoemd,

وهؤالء وكل أحد يارب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم
. نذكرهم

Gedenken van de doden
الترحيم
Nyet qen `vmeu`i `mpiouai piouai `mmon @
nem ny`ete `nqyten an @ Etauenkot
au`mton `mmwou qen `vnah] `mPi,rictoc.
 نيم ني:  بي اوواي إممون: ني إيتي خين إف ميفئي إم بي اوواي
 خين إفناهتي:  إيطاف إنكوت أف إمطون إممواو: إيتي إنخيتين أن
.إمبي إخريستوس
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

،

فكر كل واحد منا
الذين في
ِ
. الذين رقدوا وتنيحوا في إيمان المسيح

Gedenken van de doden
الترحيم
` rikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y
A
tyrou @ qen kenf `nnenio] e;ouab
`Abraam nem `Icaak nem Iakwb.

: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. خين كنف إن 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.

حضـن آبـائنـا
تفضل يـارب نيـح نفـوسهـم جميعا في
ِ
. إبـراهيـم وإسحـق ويعقـوب، القـديسيـن

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.
مـــاء الــراحـــــ ِة في
مـوضـع خضــرة على
علهــم في
ِ
ِ
، فـــردوس 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 نيم بى فياهوم خين إف اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك
De plaats waar verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn, in het licht van Uw
heiligen.
المـــوضع الــذي هــرب منـه الحـزن والكآبة والتنهــد في
ِ
.نـــور قـديسيــك
ِ
Het Gebed voor de Overledenen - أوشية الراقدين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gedenken van de doden
الترحيم
Ny men P¡ `eak[i `nnou'u,y@ ma`mton
nwou @ qen piparadicoc `nte `pounof @
qen `t,wra `nte nyetonq sa `eneh @
k

G

ني مين إابتشويس إى آكتشى إن نو إبسيشى ما إمطون نواو
 إبؤنوف خين إتخورا إنتى ني إيت: خين بى باراذيسوس إنتى
. أونخ شا إينيه
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,

فــردوس
 الـذيـن أخــذت نفــوسهـــم نيحهـم في،أولئك يارب
ِ
،األحيـاء إلى األبـــ ِد
 في كـور ِة،النعيـم
ِ

الترحيم

Gedenken van de doden

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
ِ

Gedenken van de doden
الترحيم
`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.
ونحـــــن أيضـا الغــربــاء في هــذا المكـان ،إحفظنـا في
بسالمـك إلى التمـام.
إيمانِـك ،وأن ِعــم لنــا
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

` cper yn ke ecte ectin @ `apo
W
geneac ic genean @
Oos-per ien ke este estien a-poe kheneas 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،كمــا كــان وهكــذا يكـون
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: تشي مويت خاجون إيخون إيتيك ميت أورو
كاطا إفريتى أون 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، لكي وبهذا كما أيضا في ك ِ ّل شئ،وإهدنا الي ملكوتك
، ويتبــارك ويــرت ِفــع إس ِ ّمـــــك العظيـــم القـدوس

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 إبـنِــك 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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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
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.

Celebrant

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.

َّس،
ألنـه جعـلنــا أهــال اآلن أن ن ِقــف في هــذا
المــوضــع المقـد ِ
ِ
ونــرفـع أيــدينــا إلى فـــوق ونخدم إسمه القـدوس ،

يقول الكاهن
`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.
Celebrant

En laat ons Hem ook vragen dat Hij ons waardig
maakt voor de communie en de deelname aan
Zijn goddelijke en onsterfelijke Mysteries.

هــو أيضا فلنسألـه أن يجعـلـنـــا مستحقيــن لشــركـ ِة وصعــو ِد
غيــــر المائتــ ِة.
أســــراره اإللهيــ ِة
ِ
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Picwma `e;ouab.
Pi coma eth-oe-wab.

.بى سوما اثؤواب
Het Heilig Lichaam.
.الجسـد 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.

.نسجــد 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.
.والـدم 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
@
`nje
pipantokratwr P¡ Pennou].
Ente pef-gristos inzje
pshoic pennoetie.

pi

pandokrator

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,

يـقــول الـشماس

Diaken

` 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

لينك

Link
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ال ِقسمة

Gebed van de Breking
`Vnyb
¡P

]Pennou
]pinis
pisa`eneh @ ouoh `etouer`svyri `mmof
qen ou`wou.

k

افنيف إبتشويس بيننوتى بى نشتى بى شا إنيه  ،أووه إيتو إير
إشفيرى امموف خين أوأوأو.
O Meester, Heer, onze God, Groot en Eeuwig,
wiens glorie bewonderenswaardig is,

أيهــا السيــد الـرب ،إلهنـــا العظيــــــم األبــدي ،والمتعَّجـب
ِمنه بالمجـــ ِد.

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
Vy`et`areh `etefdi`a;yky nem pefnai @
`nni`eter`agapan `mmof qen pouhyt
tyrf.

فى إيت آريه إيتيف ذياثيكى نيم بيف ناى إن ني إت إير آغابان
. إمموف خين بوهيت تيرف
die Zijn verbond en genade houdt jegens
hen die Hem liefhebben met heel hun hart,

حــافــظ عهــــ ِد ِه ورحمتــ ِه لـلــذيـــن يحبـــونـــه بك ِ ّل
.قـلــبـِـهـِـم

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

Vy`etaf] nan `noucw] `nte hannobi @
hiten pefmonogenyc `nsyri Iycouc
Pi,rictoc Pen¡ @ `pwnq `nte ouon niben .

 هيتين بيف: في إيطاف تى نان إن أوسوتى إنتى هان نوفى
: مونوجينيس إنشيرى إيسوس بى إخرستوس بين تشويس
. إبؤنخ إنتى أوأون نيفين
die ons de verlossing van onze zonden
geschonken heeft, door Zijn Eniggeboren Zoon,
Jezus Christus onze Heer, het leven van
iedereen,

 بإبـِنــ ِه،الــــذي أعطــانـــــا الخـــــالص مـن خطــايــانـا
.الـــوحيــ ِد يســـوع المسيـحِ ربـَّنــا حيـــا ِة كـ ِ ّل أحــ ِد

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

}bo`y;i`a `nte ny`etauvwt harof @
]helpic `nte nyetws `e`hryi oubyf .

 تى هيلبيس إنتى: تى فو إيثيا إنتى ني إيطاف فوت هاروف
. ني إتؤش إإهرى أوفيف
de hulp van hen die bij Hem een toevlucht
zoeken, de hoop van hen die Hem
aanroepen,

.  رجــاء الــذيـن يصرخــون نحـوه،يـامعيــن الملتجئيــن إليه

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

Vy`etou`ohi
`eratou
nahraf
`nje
ni`ananso `nso@ nem ni`anan`;ba `n`;ba
@
`nte
ni`aggeloc
nem
ni`ar,yaggeloc `e;ouab.

 نيم ني: في إيتو أوهى إيراطو ناهراف إنجى نى أنا إنشو إنشو
 إنجى نى أنجيلوس نيم أرشى أنجيلوس: أنان إثفا إن إثفا
.إثؤواب
voor wie staan duizend maal duizend en
tienduizend maal tienduizend heilige engelen
en aartsengelen,

ت
الــذي يـقـف أمامــه ألــــوف
ِ ألـــــوف وربـوات ربـــوا
ِ
.ورؤســاء المالئك ِة المقـدسيـن
المالئكــ ِة
ِ

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
Ni,eroubim nem Niceravim @ nem
pimys tyrf `nat[i`ypi `mmof @ `nte
nijom `nepouranion.

 نيم بى ميش تيرف إن أت: نى شيروبيم نيم نى سيرافيم
.  إنتى نى جوم إن إيبورانيون: إتشى إيبى إمموف
de Cherubim en de Serafim, en de ontel-bare
menigten van de hemelse machten.

الجمع غيـر المحصي الـذي
الشاروبيـم والسارافيـم وكـ ُّل
ِ
. ت السمائيـ ِة
ِ للقـوا

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
V] vy`etafer`agi`azin `nnaidwron nai
et,y `e`qryi @ hiten `pjin`i `e`qryi `ejwou
`nte pek`Ppeuma `e;ouab aktoubwou.

: إفنوتى في إيطاف إير آجيازين إنناى ذورون ناى إتشى إإخرى
هيتين إب جين إى إإخرى إيجوأو إنتى بيك إبنفما إثؤواب
.أكتوفوأو
O God, die deze offergaven, die hier gelegen
zijn, geheiligd hebt door de neerdaling van Uw
Heilige Geest, en ze gezuiverd hebt;

روحـك
اللـهـم الــذي قــَّـدس هـذه القـرابيـــن الموضوعـة بحلــو ِل
ِ
.القـــدوس عليهـا وط َّهـرتـهــا
ِ

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
Matoubon hwn Pennyb `ebolha
nennobi@ nyethyp nem nye;ouwnh
`ebol :

 نى إتهيب نيم: ماطوفون هون بين نيب إيفول ها نين نوفى
: نى إث اواونه إيفول
zuiver ook ons, onze Meester, van onze
zonden, de verborgene en de zichtbare,
طهـِّــرنـا نحــن أيضـا يا س ِيّـدنـا من خطـايانــــا الخفيــ ِة
،والظاهـــر ِة

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

ouoh meu`i niben eten`frana an
`ntekmet`aga;oc @ V] pimairwmi
marefouei cabol `mmon .

: أووه ميفئى نيفين إيتين إفران آن إنتيك ميت آغاثوس
. أووى صافول إممون
ّ إفنوتى بى ماى رومى ماريف
en moge elke gedachte die Uw goedheid
niet behaagt, o God die de mens
liefheeft, van ons worden afgewend.
البشــر
وك ِ ّل فكــــر ال يـرضي صالحــك يــا اللـه محــــــب
ِ
.فليـبـعــد عنـا

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
Matoubo `nnen'u,y nem nencwma@nem
nen`pneuma @ nem nenhyt@ nem nenbal@
nem nenka]@ nem nenmeu`i@ nem
nencunidycic.

 نيم:  نيم نين إبنفما: ما طوفو إن نين إبسيشى نيم نين صوما
 نيم:  نيم نين ميفئي:  نيم نين كاتى:  نيم نين فال: نين هيت
.نين سين إيذيسس

Reinig onze zielen, onze lichamen, onze
geesten, onze harten, onze ogen, ons verstand, onze gedachten en ons geweten,

، وعيونـنا، وأرواحنـا وقلــوبـنا، وأجسادنا،طهـ ِّـــر نفــوسنــا
.  ونياتـنــا، وأفكارنـا،وأفهامنـا

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
Hopwc qen ouhyt efouab nem ou'u,y
`eac[iouwini@ nem ouho `nat[isipi@ nem
ounah] `natmetsobi@ nem ou`agapy
ecjyk `ebol nem ouhelpic ectajryout.

: هينا خين أوهيت إفؤواب نيم أو إبسيشى إى آس إتشى اواويني
 نيم:  نيم اوناهتى إن آت ميت شوبى: نيم اوهو إن آتشى شيبى
.أو آغابى إس جيك إيفول نيم اوهيلبيس إسطاجريوت
opdat, met een rein hart, een verlichte ziel, een
gezicht zonder schaamte, een oprecht geloof,
een volmaakte liefde en een onwankelbare hoop,

، ووجه غيــر مخـزي، ونفـــس مستنيــرة،لكي بقلــب طاهــر
. ورجـــاء ثابـت،ومحبـــة كاملـــة،وإيمــان بال ريــاء

Gebed van de Breking
ال ِقسمة
`Ntenertolman
qen
ouparryci`a
`naterho] @ `etwbh `mmok V] `Viwt
`e;ouab etqen nivyou`i ouoh `ejoc.

 إى طوبه: إنتين إيرطولمان خين أو باريسيا إن آت إيرهوتى
.إمموك إفنوتى إفيوت إثؤواب إت خين نى فيؤوى أووه إيجوس
wij het wagen met vrij-moedigheid en zonder
vrees tot U te bidden, o God, Heilige Vader die
in de hemelen zijt, en te zeggen:

 يا اللـه اآلب، أن نطلب إليـك،خــوف
بغيـر
نستجرئ بدالة
ِ
ِ
:  ونقــول،ت
ِ القـدوس الـذي في السمـوا

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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 `umwn tw Kuri`w
`klinate.
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.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.

إبروس خومين ثيؤ ميطا
. فوفو أمين
ُ
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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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.
أذكـــــر يــارب اجتماعـاتِنـا باركهـا.

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.

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.

Celebrant

يقول الكاهن

Ta `agi`a tic `agiic @ Eulogytoc
Kurioc Iycouc `<rictoc `Uioc :eou
`agiacmoc `Pneuma `agion @ `amyn.

 إفلوجيطوس كيريوس إيسوس: طا آجياتيس آجيس
. آمين: إخرستوس 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.

 مبارك الـرب يسـوع المسيـح إبــن، القـدسات للقـديسيـن
. آميــــن:  وقــــدوس الــــروح القـــدس،اللـه

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.
 إنطو بان أجيون:  إيسو بان أجيوس إيوس: إيسو بان أجيوس باتير
.  أمين: إبنفما
Eén is de Heilige Vader, één is de Heilige Zoon, één is
de Heilige Geest. Amen.

 واحـد هــو،  واحــد هــو اإلبـن القـدوس، واحــد هـــو اآلب القـدوس
. آميــــن، الــروح 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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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
. آمين: طو ثيؤ إيمون
Het Heilig Lichaam en het Kostbare Ware
Bloed van Jezus Christus, de Zoon van
onze God : Amen .

بـن
ِ جسـد مقـدس ودم كــــريــم حقيقــي ليســوع المسيح إ
. آميــن: إلهنـــا
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`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
. آمين: طو ثيؤ 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

`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،جسـد ودم عمانوئيـل إلهنـا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn ]nah].

Amien tie nahtie.

. أمين تى ناهتــى
Amen, dat geloof ik.
.حقا أؤمن

7akan o-2men .

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 ,

آميـن ،آميـن ،آميـن ،أؤمـن ،أؤمـن ،أؤمـن ،وأعتـرف إلى
األخيـــر.
النفــــس
ِ
ِ

يقول الكاهن
Je ;ai te ]carx `nreftanqo @ `eta pekmonogenyc `nsyri @ Pen¡ ouoh Pen@ nou] ouoh Pen=c=w=r Iycouc Pi,rictoc

Celebrant

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 الجسـد المحيي الـذي إب ِنـك الــوحيـد ،ربـِنـــا،
ومخلصـنـا يسـوع المسيحِ،
وإلهـِنــا،
ِ

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

Celebrant

Afaic `nouai nem tefme;nou]@ qen
oumetatmoujt nem oumetat;wq
nem oumetatsib].

اوواي نيم تيف ميث نوتى  :خين أوميت أت
آف أيس إن ّ
موجت نيم أوميت أت ثوخ نيم أوميت أت شيفتى .
Hij heeft het één gemaakt met Zijn
Goddelijkheid, zonder vermenging, zonder
verwarring en zonder verandering.

بغيـــــر
إختـــالط ,وال
وجعـلــه 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 البـنطي،

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
 خين بيف اواوش إممين إمموف إإهرى إيجون: إسطافروس
. تيرين
Hij heeft het voor ons overgeleverd op
het hout van het Heilig Kruis door Zijn
vrije wil, en voor ons allen.
 بإرادتـ ِه،ب المقــدســ ِة
ِ وأسلمــه عنــا على خشبـــ ِة الصليـــ
.  عنــا كلـِّنــا،وحـده

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.
، أن الهــوتـه لـم يـفـارق ناســــوتـه،بـالحقيقــ ِة أؤمـن
.  وال طـرفـة عيـــن،لحظــــة واحــدة

Celebrant

يقول الكاهن

Eu] `mmoc `ejwn `noucw]@ nem
ou,w `ebol `nte ninobi@ nem ouwnq
`n`eneh `nnye;na[i `ebol `nqytc.

إفتى إمموس إيجون إن أو سوتى نيم أوكو إيفول إنتى نى
:  نيم اواونخ إن إينيه إن ني إثناتشى إيفول إنخيتس: نوفى
Het is ons gegeven tot verlossing, tot
vergeving van zonden en ten eeuwigen
leven voor hen die er deel aan hebben,
 وحيــاة أبــديــة، وغفـــرانـا للخطايـــا،يـعـطى عنــــا خـالصا
،لمن يتنــاول 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 ،أؤمـن ،أؤمـن أن هــذا هــو بـالحقـيـقــ ِة  :آميـن .

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.

 جي ثـاي تـى خـين: أمين أمين أمين تي ناهتى تي ناهتى تي ناهتى
. أمين: أو ميثمي
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
e;bytou :
je

`Etaujoc nan
`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: إيطاف جوس نان إثفيطو
. إبتشويس
die tot ons hebben gezegd: “Gedenk ons in
het huis van de Heer.”

.ب
ِ  إذكـرونـا في بيـ،الــذيـن قالـوا لنا من أجلـِّهـم
ِ 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.

:  إيسو إخريستو ميث إيمون إبصاالتى: إي إيريني كى آغابي
. جو الليلويا
De vrede en de liefde van Jezus Christus zij
met u. Zing de lofzang “halleluja”.
. هلليلـويــــا:  رتـلـــــوا بنشيـد،ســـالم ومحبـة يســوع المسيــحِ معكـــم
Salam wa ma7abbat Jassoe3 el-Massie7 ma3kom, ratteloe
benashied, hellieloja.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e
`upertyc
metaly'ewc a, rantwn @

`axiac

Pros ev-eksas-te ieper ties aksias meta liepseos 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.

 يـارب: األسـرار المقـدس ِة الطـاهـر ِة السمـائيـ ِة
مـن هذه
ِ
.إرحــم
ْ
min hezie-hie el-asrar el mokkadese al taherra elseme-ejah, Jarabor7am.

Het uitdelen van de communie - التوزيع

صالة قبل التناول
Gebed voor de heilige Communie

صالة بعد التناول
Gebed na de heilige Communie

) 150 ( المزمور

Psalm 150
لحن بي اويك
De hymne Pie ooik
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
لحن إبؤرو
De hymne Ep-oero
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Yalmoc =r=n=

Psalm 150

Doxa ci
Allylouia .

*

Kurie

150 المزمور

Doxa

ci

@

* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

.  الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie

: Halleluja .

.  هلليلويا: * المجد لك يارب المجد لك
*El-makhdo lek ja Rab, el-makhdo lek : Hallieloja

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov `eV] qen ny=e;
= =u tyrou
`ntaf.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe
intaf.
. تيـروإنطاف: * إسمو إيه إفنوتي خين ني إثـؤواب

* Looft God in al Zijn heiligen.
. قديسيه:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie khamie3 kiddiesieh.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen pitajro `nte
tefjom.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom.
. إنتي تيف جوم: * إسمو إيروف خين بي طاجرو

* Looft Hem in Zijn machtig firmament.
.  قوتــه:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie khalad kowatiehie.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie.
. تيف ميت جوري الليلويا: * إسمو إيروف إإهـري هيجين

* Looft Hem om Zijn machtige daden.
.  مقدرتـــه:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe 3ala makderatiehie.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof kata `p`asai `nte
tefmetnis].
* 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.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
`ncalpiggoc.

qen

ou`cmy

* 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.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen ou'altyrion
nem ouku;ara.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara.
. نيم أو كيثارا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون

* Looft Hem met harp en citer.
. وقيثــارة:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar.

150 المزمور

Psalm 150

*`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.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon.
* 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.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy.
* 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.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmou `erof qen hankumbalon
`nte ou`e`slylou`i .
* Esmoe erof gen han kiem valon ente oe eeshlie-loe-wie.
.* إسمو إيروف خين هان كيم فالون إنتي أو إشليلـووي

* Looft Hem met schallende cimbalen.
.  التهليـــل:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel.

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou
`e`vran `mP=o=c pennou] a=l .

tyrou

* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em
Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين نوتي: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.الليلويا
* 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

150 المزمور

Psalm 150

* 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.

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: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
.آمين الليلويا
* 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.

Psalm 150

150 المزمور

* =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.

Psalm 150

* =a=l =a=l
pe =a=l.

150 المزمور

@ pi`wou va pennou]

* Allieloeja allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie
pe allieloeja.
. الليلويا:  بين نوتي بي:  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 soteem 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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De hymne Pie ooik
لحن بي اويك

De hymne Ek-esmaroo-oet

لحن إك إسمارواوت

* K`cmarwovt `al30wc : nem Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge ( ak`i /
aktwnk ) akcw5 `mmon.

* Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje ( akie /
ak tonk ) ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: * إك إسماراوت آليثوس
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: إثؤاب
* Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent )gekomen / verrezen( en heeft
ons verlost.
/  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: * مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.قُمت ) وخلصتنا

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

*Piwik `nte `pwnq @ `etaf`i `epecyt @
nan `ebolqen `tve @ af] `m`pwnq
`mpikocmoc.
* Pie ooik ente ep oon-g, etaf ie epesiet, nan evol
gen etfe, af tie em ep oon-g em pie kosmos.

* بي اويك إنتي إب أونخ إيطاف إي إيبي سيت نان إيفول خين
.إتفي أفتي إم إب اونخ إمبي كوزموس
* Het Brood des Levens, dat uit de hemel
voor ons neerdaalde, gaf leven aan de wereld.
َب الحيـاة
ُ
*
َ  و َه:  مــن السماء:  الــذي نـز َل لنــا: خبـز الحيــاة
.للعالــم

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

*`N;o hwi Mari`a @ `arefai qen teneji @
`mpimanna `nno`yton @ `etaf`i `ebolqen `Viwt.
* Entho hooi Maria, a-re fai gen te nezj-ie, em
pie manna en-no ie-ton, etaf ie evol gen Efjoot
* إنثو هوي ماريا آري فاي خين تي نيجي إمبي ماننا إننو
.إيطون إيطاف إي إيفول خين إفيوت
*Ook u, o Maria, hebt in uw schoot gedragen,
het rationele Manna, dat van de Vader kwam.
َ
 الــذي أتي: المـن العقـلي
:  حملـت في بطنــك: * وأنت أيضا يامــريـ ُم
.مــن اآلب

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

*`Aremacf a[ne ;wleb@ af] nan
`mpefcwma@ nem pef`cnof ettai`yout@ anwnq sa `eneh.
* A-re masf atshne thooleb, aftie nan em pef
sooma, nem pef esnof et tajoet, an oon-g sha eneh.

* آري ماسف اتشني ثوليب أفتي نان إم بيف صوما نيم بيف
.إسنوف إتطايوت آن اونخ شا إبينه
* U heeft Hem gebaard zonder smet, Hij heeft ons
Zijn Lichaam en Kostbaar Bloed gegeven, en wij
leefden voor eeuwig.
:  ودمـَه الكـريــــم:  وأعطانــــا جســدَه: * ولـدتـه بغيــر دنس
.فحـيـينـا إلى األبــد

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

* Cetwounou harok @ `nje ni,eroubim @ nem
niceravim @ ce`snau `erok an.
* Se too-oe noe harok, enzje nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, se eshnav erok an.
نو هاروك إنجي ني شيروبيم نيم ني سيرافيم سي
*
ُ سيطواو
ُ
.إشناف إبروك آن
* U wordt omringd door de Cherubim en de
Serafim, en zij kunnen U niet zien.
َ
َ ُ * يقــــــوم حـــــولـ
: عـــون
 وال يستطي:  الشاروبيم والسـارافيـم: ـك
َ
.ينظــــروك
أن

De hymne Pie ooik
لحن بي اويك
*Tennau `erok `mmyni @ hijen pima`nerswousi @
ten[i `ebol qen pekcwma @ nem pek`cnof ettai`yout.

* Ten nav erok em mienie, hiezjen pie ma en er
shoo-oe-shie, ten etshie evol gen pek sooma, nem
pek esnof et tajoet

شواو شي تين
* تين ناف إيروك إم ميني هيجين بي ما إن إير
ُ
.تشي إيفول خين بيك سوما نيم بيك إسنوف إتطايوت
* Wij zien U elke dag op het altaar, en wij nemen
van Uw Lichaam en Kostbaar Bloed.
َ ُ * ونحـن ننظـ
:  ونتناو ُل من جسـد َك:  كـل يـوم على المذبح: رك
َ ودمـ
.ــك الكــريم

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

* E;be vai ten[ici @ `mmo `axiwc qen
hanu`mnologi`a @ `m`provytikon.
* Ethve fai ten etshiesie, emmo aksios, gen
han iemno-lokhia, em eprofietiekon.
* إثقي فاي تين تشيسي إممو أكسيوس خين هان إمنولوجيا إم
.إبروفيتيكون
* Daarom verhogen wij u met waardigheid,
met profetische hymnen.
 بتماجيــد:  باستحقـاق:  نُعَـظـ ُمـك: * مــن أجــل هـذا
.نبــويــة

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

* Je aucaji e;by] @ ` nhan`hbyou`i eutai`yout
@ ]baki `e;ouab `nte pinis] `nouro.
* Zje av sazj-ie ethvetie, en han ehvieoe- wie ev

tajoet, tie vakie eth-oewab, ente pie nieshtie en oero.

اوي إتطايوت تي فاكي
ُ * جي آف صاجي إثفيتي إن هان إهفي
.أورو
ُ إثؤواب إنتي بي نشتي إن
* Want zij spraken van u met grote eer, o
Heilige Stad, van de Grote Koning.
:  أيتها المدينةُ المقدسة:  بأعمال كريمة: * ألنهــم تكلمـوا مـن أجلك
.التي للملك العظيم

De hymne Pie ooik

لحن بي اويك

* Ten]ho tentwbh @ e;rensasni eunai @
hiten ne`precbi`a @ `ntotf `mpimairwmi.
* Ten tie ho ten toobh, ethren shashnie ev nai,
hieten ne presvia, en totf em pie mai roomie.
* تين تيهو تين طوبه إثرين شاشني إيف ناي هيتين ني إبريسفيا
.إنطوطف إمبي ماي رومي
*

Wij vragen en bidden, dat wij ontferming verkrijgen,
door uw voorspraak, bij Hem die de mens liefheeft.

َ
 عنــد محـب:  بشفاعـاتـك: نفـــوز برحمــة
 أن: ونطلـب
* نسـأ ُل
ُ
.البشــــر
De Afsluitende Canon - قانون الختام
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Psalm 150
لحن بي اويك
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مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen van communie

أبانا الذي في السموات
Abane el lezie fil
samawaat
إسمعوا يا شعب المسيح
Esma3oe ya sha3b
elmasie7
المجد لمن رفع السموات
Al-mekhdo limen
rafa3a al-samewet

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

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.

 نيم بى إبنفما: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
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 Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نصرخ:  تمجدك كل الطغمات: أبانا الذى فى السموات
. يا أبانا الذى فى السموات: إليك فى الضيقات
Onze Vader die in de hemel zijt, Door alle
rangen wordt U verheerlijkt, Tot u, in
verdrukking, roepen wij, O onze Vader
die in de hemel zijt
Abane
el
lezie
fil
samawaat
:
toemgidoeka kol el taghamaat : nasrog
ileika fil dikaat : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وليتبارك فى كل حين: ليتقدس إسمك يا معين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إرحم عبيدك الخاطئين:
Dat uw Naam geheiligd mag worden, En
gezegend te allen tijde, Ontferm U over
Uw dienaren, O onze Vader die in de
hemel zijt.
Le ya takadess iesmoka ya mo3ien : wa
leyatabarak fie kole 7ien : er7am
3abiedak el gate-ien : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  وروحك القدوس يملك قلبي: ليأتى ملكوتك يا ربي
. يا أبانا الذى فى السموات: هذا رجائي وطلبي
Uw koninkrijk kome O Heer, En Uw
Heilige Geest dale op ons neer, Dat is
mijn hoop en wat ik begeer, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Le ya-ty makotek ya rabi : wa ro7ak el
koddoes yamlok kalbi : haza ra-gaie wa
talabi : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نافذه ونحن لها خاضعين: لتكن مشئتك فى كل حين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إجعلنا الوامرك طائعين:
Dat Uw wil te allen tijde geschiedt, en
alles gebeurt zoals U het ziet, help ons te
doen wat U gebiedt, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Le takoen mashi-atoke fi kole 7ien :
nafeze we ne7no laha gadie3ien :
eg3alna le awamrak ta-3ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 على األرض أنت السيد المالك: السماء كذلك
كما فى
ِ
. يا أبانا الذى فى السموات:  نج عبيدك من المهالك:
U regeert in de hemel, zo ook op aard,
behoed O Heer voor elk gevaar, uw volk
dat bidt vóór het altaar, O onze Vader die
in de hemel zijt.
Kama fie el sama-ie kazaliek : 3ala el ard
ente el sseied el malik : nagie 3abiedak
min al mehelik : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 أعطنا اليوم يا ذا المجد: خبزنا الذى للغد
. يا أبانا الذى فى السموات:  مراحمك كثيرة ال تعد:
Geef ons heden ons dagelijks brood, Uw
verheven glorie zij geloofd, Uw genade is
talrijk en groot, O onze Vader die in de
hemel zijt.
gobzanna el lezie lil ghed : a3tina al
yawma ya ze almagd : mara7mak kasiera
la to3ad : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا ربي بمراحمك ال تنسانا: وأغفر لنا ذنبونا يا موالنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  كرحمتك وليس كخطايانا:
Vergeef onze schulden, O Majesteit
Vergeet ons niet in uw goedheid Naar uw
genade, niet onze zondigheid, O onze
Vader die in de hemel zijt.
We eghfer lana zienobna ya mewlaana:
ya rabi be mara7mak la tansanna :
kara7matika we laysa kka-gatajanaa : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  إلينا واألعداء المسيئين: كما نغفر نحن للمذنبين
. يا أبانا الذى فى السموات: علمنا أن نكون متسامحين
Net als dat wij vergeven aan, hen die ons
wat hebben misdaan, leer ons, o Heer,
onze wrok verslaan, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Kamma naghfer na7noe lil moznibien :
ilayna we el e3da2 el moesi-ien 3alemna
en nekoen moetasemie7ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وإن سمحت فال تتخلى عنا: وال تدخلنا فى تجربة يا إلهنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  على إحتمال التجارب أعنا:
Leid ons niet in bekoring of enig kwaad,
En wees met ons als U ze toestaat, Help
ons de verzoekingen doorstaan, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Wele todgilna fi tagreba ya ielahna : we
in seme7t fa le tatagalla 3anna : 3ala
e7temaal el tagarin a3ienna : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 أنت:  يا صاحب األمر والتدبير: لكن نجنا من الشرير
. يا أبانا الذى فى السموات: يا إلهي على الكل بصير
Maar God verlos ons van het kwaad,
Almachtige Heer, ons toeverlaat, U bent
het die over allen waakt, O onze Vader
die in de hemel zijt.
Lakin nagiena min el el shirier : ya sa7ib
el amr we el tadbier : enta ya ielahie 3ala
el koli basier : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا رب بمعونتك إشملنا: بالمسيح يسوع ربنا أقبلنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  وبصوتك المفرح إسمعنا:
Door Jezus Christus, Heer neem ons
aan, Omring ons met uw hulp en laat,
Ons O Heer Uw blijde stem verstaan, O
onze Vader die in de hemel zijt.
Bil el masie7 yesoe3 rabenna ikbalna :
yarabi be ma3ontak ieshmilna : wa
besawteke el moefre7 isma3na : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 والمجد والعظمة والقدرة: ألن لك الملك والقوة
. يا أبانا الذى فى السموات:  بك نسير من قوة إلى قوة:
Want van U is de kracht en het
koninkrijk, de macht, de roem en
heerlijkheid, U geeft ons sterkte in de
strijd, O onze Vader die in de hemel zijt.
Li anna leka al moelki wal kowaa : wa al
magdy wa al 3azama we al kodar : bike
nasier min kowa ila kowaa : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وإسمعنا:  إجعلنا فى إيمانك ثابتين: إلى أبد اآلبدين آمين
. يا أبانا الذى فى السموات: عندما نصرخ قائلين
Amen, ja tot in eeuwigheid, Geef ons geloof
vol bestendigheid, En hoor naar onze stem
altijd, O onze Vader die in de hemel zijt.
ile abadi el abidien amien : ig3alna fi
iemanaak thabie-tien wi-ism3na 3indama
nasrog kaie-lien : ya abana el lezie fil
samawaat.
De Afsluitende Canon - قانون الختام

Het uitdelen van de communie - التوزيع

صالة قبل التناول
Gebed voor de heilige Communie

صالة بعد التناول
Gebed na de heilige Communie

) 150 ( المزمور

Psalm 150
لحن بي اويك
De hymne Pie ooik
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
لحن إبؤرو
De hymne Ep-oero
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen van communie

أبانا الذي في السموات
Abane el lezie fil
samawaat
إسمعوا يا شعب المسيح
Esma3oe ya sha3b
elmasie7
المجد لمن رفع السموات
Al-mekhdo limen
rafa3a al-samewet

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

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.

 نيم بى إبنفما: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
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 Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  وتفهموا بعقل رجيح: إسمعوا يا شعب المسيح
. المسيح أنعم لنا بالخالص: وصيحوا بلسان فصيح

Esma3oe ya sha3b elmasie7, we
tefehemo be3akl raghie7, wasie7oe
be lesan fasie7, Elmasie7 en3am
Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 ألنه أعطانا جزيل أنعامه: إشكروا فضله واحسانه
 المسيح أنعم لنا:  وأنعم علينا بأسراره:
.بالخالص
Eshkoroe fadlo we e7sano, le2anaho
a3tana ghaziel en3amoe, we an3am
3aleina be2asraroe, Elmasie7 en3am
Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 أوهب لنا:  وحكمته العلوية: بإرادته االلهية
.  المسيح أنعم لنا بالخالص: أسرارا خفية
Be 2eradatihi el 2elahia, we 7ikmatihi
el 3olowia, awhab lana Asrar gafia,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  أن تنظر هذه العطية: تشتهى المالئكة النورانية
. المسيح أنعم لنا بالخالص: التى أنعم بها للبشرية
Tashtahi elmala-ika elnoerania, an
tanzor hazihi el3ateya, alleti an3am
behha lel bashareya, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  وكسر عنا فخ الشيطان: جاد علينا بالغفران
. المسيح أنعم لنا بالخالص: وأعطانا جسده قربان
khed 3aleyna bel ghofran, we kasar
3anna fag elshaytan, wa a3tana
ghesedo korban, Elmasie7 en3am
Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  ال يدركهما عقل بشري: حكمة عميقة وسر خفي
. المسيح أنعم لنا بالخالص: إالّ اإلله الحي األزلي
7ekma 3amieka we serron gafiey, la
yedrokhoma 3aklon basharie, ella
elaho Al7ay el azalie, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 لمحو الذنوب: خبزا موضوعا في الصينية
 المسيح أنعم:  من أكله ينال حياة أبدية: والخطية
.لنا بالخالص
Gobzan mawdoe3an fe al seneya, le
na7wa elzenoeb wel gateya, men
akaloe ya naal 7ayaa 2abadeya,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 ألجل التوبة: خمرا طاهرا ممزوج بالكأس
:  من يشربه ينجي من القصاص: والخالص
.المسيح أنعم لنا بالخالص
Gamran taheran mammzoek belka2s,
le aghl el toba wa elgalas, man
yashrabaho yankha men al kasas,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 ومن يؤمن بإسم القدوس، خالصا ألرواح ونفوس
 المسيح أنعم لنا:  ينال ميراث الفردوس:
.بالخالص
Galasan le arwa7 we nifoes, we men
jo2men besm el koddoes, janaal
meraath elferdoos, Elmasie7 en3am
Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 ويمحي الخطايا: دواء يبري كل جراحات
 المسيح أنعم:  ونرث ملكوت السموات: والسيئات
.لنا بالخالص
Dawaa2 jobrie kol khera7aat, wa
jom7ie al gataya we el seyi2aat, we
narith
malakoot
el
samawaat,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 الذين هم على األيمان: راحة لنفوس المؤمنين
 المسيح:  يرحمهم الرب في يوم الدين: ثابتين
.أنعم لنا بالخالص
Ra7a le nefoes el mo2menien,
elleziena hom 3ala el 2ieman
thebitien, yar7am hom elrab fie yom
al dien, Elmasie7 en3am Lana bel
galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 وأضاء علينا نور: زمان الضاللة زال عنا
 المسيح أنعم:  وإبتهجت نفوسنا وفرحنا: مخلصنا
.لنا بالخالص
Zamaan eldalala zel 3anna, wa adaa2
3aleina
noer
mogalisna,
we
ebtahakhat nefoesna we feri7na,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  ونوره أشرق علينا: سراج الحق أضاء فينا
. المسيح أنعم لنا بالخالص: يسوع الحي فادينا
Seraakh el 7al bedaa2 fiena, wa
noero ashrak 3alena, yesoe3 el hei
fediena, Elmasie7 en3am Lana bel
galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 موهبة تامة ليست تمثيل: شرف زائد ومجد جليل
. المسيح أنعم لنا بالخالص:  جسد ودم عمانوئيل:
Sharaf za2ed wa makhd khaliel,
mawheba tamma leisat temthiel,
khassad wa dam 3emmanoe2iel,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 وقوف قدامه مرتعدين: صفوف المالئكة العلويين
 المسيح أنعم لنا:  لجالل عظمته حاضعين:
.بالخالص
Sofoef el malaika el 3olowiyien,
wokoef koddamo morta3edien, le
khalal
3azametihi
gade3ien,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  له العظمة والسلطان: ضياء نوره في كل مكان
 المسيح أنعم لنا: والسجود اآلن وكل آوان
.بالخالص
Deyaa2 noero fie kol makaan, laho el
3azama we al soltaan, wa al sekhood
el aan we kol awaan, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 وخزق كتاب العهد: ظهر بالخالص للشعوب
 المسيح:  طوبى لمن يؤمن به ويتوب: المكتوب
.أنعم لنا بالخالص
Zahar bel galas le elshe3oeb, we
gazak ketaab al 3ahd el maktoob,
toeba le men yo2min biehie we
yetoeb, Elmasie7 en3am Lana bel
galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  اإلعتراف وترك الخطية: أعطانا وصاياه اإللهية
 المسيح أنعم لنا: والتناول من أسراره المحيية
.بالخالص
A3tana
waseyah
al
illaheya,
el2e3teraf wa Tark el gateya, we
altanawel men asraro el moheya,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 وخلصنا من نار: غسل خطايانا بدمه الكريم
 المسيح أنعم لنا:  وفتح لنا باب النعيم: الجحيم
.بالخالص
Ghasal gatayana be dammo elkarim,
we gallasna men naar el kha7iem, we
fete7 lene Baab el na3iem, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  ونقول مع المالئكة الكرام: فلنسبح رب اآلنام
. المسيح أنعم لنا بالخالص: المجد هلل في العال
Felnoesabi7 elrab el 2anaam, we
nekoel ma3a el malaeka elkaraam,
elmakhd le allah fie el 3olaa,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  نحو الحي الذي ال يموت: ونصيح بأعلى صوت
. المسيح أنعم لنا بالخالص: لينعم علينا بالملكوت
We nasie7 be a3la soot, na7oew
el7ay ellazi le yemoet, le jon3am
3aleyna bel malakoot, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 قدوس الممجد في: قدوس قدوس رب القوات
 المسيح:  الذي أنعم علينا بالخيرات: السموات
.أنعم لنا بالخالص
Kodoes kodoes rab el kowat, kodoes
el momakhad fe al samawat, allazi
an3am 3aleina bel gairat, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  بإسم هللا الحي األعظم: كرامة ومجدا وأكرام
 المسيح أنعم لنا: الذي أعطانا مواهب عظام
.بالخالص
Karama we makhdan we ekram, be
2esm allah el 7ey el 2a3zam, allezi
a3tana mawehib 3ezaam, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 جود:  وأعين الكل تترجاك: ليس لنا معين سواك
. المسيح أنعم لنا بالخالص: عينا برضاك
Leisa Lena mo3ien sewaak, wa
a3yon alkol tatarakhak, khod 3alaina
beredak, Elmasie7 en3am Lana bel
galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 أنت الغاية والمطلوب: منك نطلب غفران الذنوب
 المسيح أنعم لنا:  تفرح بخاطئ واحد يتوب:
.بالخالص
Menka natlob ghofran el zenoeb,
anta al gheije wal matloeb, tafra7
begatie wa7ed yatoeb, Elmasie7
en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

 الحي األزلي الذي ال: نسألك يا رب الصاباؤوت
 المسيح أنعم لنا:  أن تنعم علينا بالملكوت: يموت
.بالخالص
Nas2alak ya Rab el sabaot, al7ay
el2azalie allazie la yemoet, en
ton3em
3aleina
belmalakoot,
Elmasie7 en3am Lana bel galas.

lofzang Esma3oe ya sha3b elmasie7

مديح إسمعوا يا شعب المسيح

:  وأعماال بارة مرضية: أعطينا يا رب توبة نقية
. المسيح أنعم لنا بالخالص: لكي نرث حياة أبدية
A3tiena yarab toeba naqeya, wa
a3malen barra mardeya, le kay
narreth haya abadeya, Elmasie7
en3am Lana bel galas.
De Afsluitende Canon - قانون الختام

Het uitdelen van de communie - التوزيع

صالة قبل التناول
Gebed voor de heilige Communie

صالة بعد التناول
Gebed na de heilige Communie

) 150 ( المزمور

Psalm 150
لحن بي اويك
De hymne Pie ooik
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
لحن إبؤرو
De hymne Ep-oero
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen van communie

أبانا الذي في السموات
Abane el lezie fil
samawaat
إسمعوا يا شعب المسيح
Esma3oe ya sha3b
elmasie7
المجد لمن رفع السموات
Al-mekhdo limen
rafa3a al-samewet

lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet مديح المجد لمن رفع السموات

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.

 نيم بى إبنفما: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
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

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* المجد لمن رفع السموات  :ونظم الكون بغير
شريك  :وزين األرض بالنباتات  :يا رب إرحم
صنعة يديك.
* باركنا ببركة سماوية  :وأهدنا إلى ما يرضيك :
خلصنا من الفخاخ الشيطانية  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* تممت لنا كل األقوال  :ومشيت على األرض
بقدميك  :نشكرك على كل حال  :يا رب إرحم
صنعة يديك.
* ثبتنا يا رب على اإليمان  :وأعطنا بركة من
فيك :وإرحم شعبك يا ديان  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* جميع أعمالك عظيمة  :الرحمة والرأفة لمن
يناديك  :أترك خطايانا الجسيمة  :يا رب إرحم
صنعة يديك.
* حولت الماء إلى خمر  :وصنعت لألعمى أعين
بيديك  :ولم يعسر عليك أمر  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* خلصنا نحن الخطاه  :وأقبل من يرجع إليك  :وال
تحسبنا من العصاه  :يا رب إرحم صنعة يديك.
* داوينا من كل األسقام  :وجميع ما أخطأنا به
إليك  :وأغفر ذنوبنا واآلثام  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* ذل آدم خارج الفردوس  :ضل الطريق والرجوع
إليك  :والخالص صار من تي بارثينوس  :يا رب
إرحم صنعة يديك.
* رديت الخاطئ مع الضال  :وفتحت لهم ذراعيك
 :ألنك رؤوف وطويل البال  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* زينت السماء بالنجوم  :والشمس والقمر تحت
قدميك  :إرفع عنا كل الهموم  :يا رب إرحم صنعة
يديك.
* سامحنا بجميع خطايانا  :أنت قلت أطلبني وأنا
فاديك  :وفي الشدة كن ملجأنا  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* شعبك وغنم رعيتك  :ليال ونهارا يطلبون إليك :
أن تعاملنا حسب رحمتك  :يا رب إرحم صنعة
يديك.
* نصرخ إليك بطول النهار  :أن تهدينا لعمل
يرضيك  :بارك في غالتنا واألثمار  :يا رب إرحم
صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* طهرنا من كل اآلثام  :ألننا توكلنا عليك  :وأعنا
على مر األيام  :يا رب إرحم صنعة يديك.
* ظهورك على الصليب مرتفعا  :جددت اإليمان
لمحييك  :وكسرت شوكة الموت منتصرا  :يا رب
إرحم صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* عول عبيدك المسببين  :الذين يصرخون إليك :
ليال ونهارا قائلين  :يا رب إرحم صنعة يديك.
* غرباء نحن في هذه الديار  :فإمنحنا أن نعمل ما
يرضيك  :لنسبحك ليال ونهار  :يا رب إرحم صنعة
يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* فاق نورك على البشرية  :وأشرقت به على
تابعيك  :فإرتعدت القلوب الحجرية  :يا رب إرحم
صنعة يديك.
* قلت لسمعان الشيخ في القديم  :لن تموت حتى
تنظر بعينيك  :المخلص اآلتي ألسرائيل  :يا رب
إرحم صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* كالم الرسل واألنبياء  :جذب المتعبين وقربهم
إليك  :إجعل الجميع لك أصفياء  :يا رب إرحم
صنعة يديك.
* لك القدرة أقمت األموات  :وشفيت المرضى
ومن يناديك  :أمح لنا كل الزالت  :يا رب إرحم
صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* محوت لنا كل خطايانا  :وأعطيت الحكمة
لطالبيك  :نسألك تنيح موتانا  :يا رب إرحم صنعة
يديك.
* نطلب منك يا رب األرباب  :أن تستجيب لمن
يترجاك  :وتفتح لنا كل األبواب  :يا رب إرحم
صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* ها هي أعمالنا قدامك  :فإصنع معنا ما يرضيك :
وال ترفضنا من أمامك  :يا رب إرحم صنعة يديك.
* ونسألك يا إلهنا المعونة  :والرحمة لكل ملتجئ
إليك  :بشفاعة العذراء الحنونة  :يا رب إرحم
صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* ال تذكر يا رب أيام جهلي  :وال تحجب عني
عينيك : ،والخطية كانت هي فعلي  :يا رب إرحم
صنعة يديك.
* يا رب يا كريم يا منان  :يا حاضر في كل مكان :
تعطف علينا باإلحسان  :يا رب إرحم صنعة يديك.

مديح المجد لمن رفع السموات lofzang Al-mekhdo limen rafa3a al-samewet

* وبطريرك هذا الزمان  :إحفظه لنا يا متعال :
بأسمك القدوس يكون منصان  :يا رب إرحم صنعة
يديك.
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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-oonoon 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: * تين أوش ايفول ان جو امموس
. ايسوس بى اخرستوس
* Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer
Jezus Christus,
.  ربنا يسوع المسيح: * نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* `cmou `eni`ayr `nte `tve @ nem
nimwou `m`viaro @
* Esmoe e-nie a-ier ente etfe, nem nie moo-oe
em efjaro,
: موواو إم إفيارو
 نيم نى: * إسمو إينى أ إير إنتى إتفى
ُ

* zegen de hemelwinden, de wateren van de
rivieren,
،  ومياه النهر، * بارك أهوية السماء

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* nem nici] nem nicim @ mare
peknai nem tekhiryny oi `ncobt
`mpeklaoc.

* nem nie sietie nem nie siem, ma-re pek nai
nem tek hierienie oi en soobt em pek laos.
* نيم نى سيتى نيم نى سيم مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى
.اوي إنسوبت إمبيك الؤس
* het zaad en het kruid, en moge Uw genade
en vrede een vesting zijn voor Uw volk.
. ولتكن رحمتك و سالمك حصنا لشعبك،* والزروع والعشب

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: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

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

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: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.  قُل البركة،  إغفروا لي، * باركوا علي ها المطانية
Index – الفهرس

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 oe-wieb ente Melshiesedek,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت او ّويب إنتى
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * 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 neerdaalde 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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* 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,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش 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 على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

`nnoujaji tyrou
capecyt `nnou[alauj `n,wlem.

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.إن كوليم
* 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.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. إيفول خين او هيرينى 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 evlokhieson 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
ُ
ُ
ُ
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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: * إسمو إيروى إسمو إيروى
. إمبى إسمو
* 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 e` 2wpi
Amien es e-shopi

آمين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn
آمين يكون

يقول الكاهن

Celebrant

`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan
nan `ebol.

`ntekhir3n3

:

xa

nennobi

Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek hierienie:
sem nie nan entek hierienie: ka nen novie nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

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

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.
جي ثوك تي تى جوم نيم بي اواو نيم بى إسمو نيم بى أماهى
.شا إينيه 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: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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

يقول الكاهن

للا االب ِ ونِ ْعمة ا ْبنِ ِه ا ْلو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس ر ِبّنا
ِ محبَّة
سيحِ وش ِركة وم ْو ِهبة
ِ و ِإل ِهنا ومخ ِلّ ِصنا يسوع ا ْلم
 ا ِْمضوا: الروحِ ا ْلقد ِس ف ْلتك ْن مع ج ِمي ِعك ْم
ُّ
. ب يكون معك ْم
ِ ّ الر
َّ  سالم،ِبسالم
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.

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.
.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.روحــك أيضا
ومع
ِ
We me3e-ro7ike aidan.
Index - الفهرس

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

 الذاتي،أيها الكائن الذي كان الدائم إلى األبد
،والمساوي والجليس والخالق الشريك مع اآلب
الذى من أجل الصالح 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،المقدسة
، األولى

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
 بل أنت بغير إستحالة، نبيا إئتمنته على خالصنا
 وشابهتنا في كل شيء ما، تجسدت وتأنست
. 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، وصرت لنا وسيطا لدى اآلب
،  والعداوة القديمة هدمتها، المتوسط 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، وأصلحت األرضيين مع السمائيين
 وعند،  وأكملت التدبير بالجسد، االثنين واحدا
 إذ مألت الكل، صعودك إلى السماوات جسديا
. بالهوتك
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، قلت لتالميذك ورسلك القديسين
،  سالمي أنا أترك لكم، أعطيكم

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، هذا أيضا اآلن أنعم به علينا يا سيدنا
 ومن، من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء
 ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر، كل شر
. 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
`irynyc :

`upertyc

teliac

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،  والـقبـلــ ِة الطاهـر ِة، والمحبـــ ِة
wa el-ma7aba, wa el-kobla al-tahera, elrasoleje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

وأجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا
 لنتناول بغير إنطراح في، بعضا بقبلة طاهرة
، الحكم من 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
 ألنك أنت الرازق ومعطى جميع، القدوس
. 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

األسبسمس اآلدام
) ( إفرحي يا مريم

Aspasmos Adam
(Efra7ie ja Mariam)

De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

De uitgebreide versie
van Aspazes-te

لحن أسبازيستي الكبيرة

يـقــول الـشماس

Diaken

B

`Acpazec;e
allylouc
vilymati `agi`w @

Aspazes-te
akhioo,

allieloes

en

fielie

en

matie

: أسبازيستي الليلوس إن فيليماتي آجيو
Groet elkaar met een heilige kus,
، قبلـوا بعضكـم بعضا بقبـلــة مقـدســـة
Kabbelo ba3dakom
mokaddesse,

ba3dan

be

koblatin

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
ْ  يـارب إ، رحـــم
ْ  يـارب إ، رحـــم
ْ 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: إيتي فاي بي إيسوس بي إخرستوس
. سوتيم إيرون اووه ناي نان
Ja, Heer, U die zijt Jezus Christus, de Zoon
van God, hoor ons en ontferm U over ons.
. نعــم يــارب الـــذي هـو يســوع المسيح إبـن اللـه إسمعنـا وإرحمنـا
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
ek-tenoos,
: 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,

Diaken

يـقــول الـشماس

`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:  إستومين ميطافوﭭو ثيؤ: إستومين إن إيريني
. كاطا ني 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.

 خين او طوبه نيم اوشيب: بي إكليروس نيم بي الؤس تيرف
:  نيم او كاروف:  نيم او سيمني: إهموت
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`ana
tol3 : `ntetennav `epi0vciac
t3rion :
Fai en ne ten val e-epshooi, e-epsa en tie
anatolie, ente ten nav e-pie thiesias tierion,

 إنتي تين:  إإبصا إنتي أناطولي: فاي إن ني تين ﭬال إإبشوي
: ناﭫ إيبي ثي 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,

يـقــول الـشماس

Diaken

`Ere picwma nem
emmanov3l
x3 `e`hr3i `egw4 :

pi`cno4 `nte
Pennov5

E-re pie sooma nem pie esnof, ente
Emmanoe-iel Pennoetie, kie e-ehrie e-khoof.

:  إنتى إممانوئيل بين نوتي: إيري بي سوما نيم بي إسنوف
. كي إإهري إيجوف
met het Lichaam en Bloed van Emmanuël
onze God daarop gelegen.
. و جسد و دم عمانوئيل إلهنا موضعين عليه
We khesed we
mawdo3ejni 3eleihi,

dam

3emmano-iel

ilehona,

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: إيري ني أنجيلوس اوهي إيراطو نيم ني أرشي أنجيلوس
: سيرافيم نابي سو إن 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,

يـقــول الـشماس

Diaken

Nem nixerovbim e0meh `mbal :
Evhwbc `nnovho :
nem nie Sheroebiem ethmeh em val, ev
hoobs en noe-ho,
:  إف هوبس إن نوهو: نيم ني شيروبيم إثميه إم فال
en de Cherubim vol ogen,
، والشاروبيم الممتلئون أعينا
We esherobiem almomtelioen a3jonen,

يـقــول الـشماس

Diaken

E0be
e0me
pe4ni25 `n`wov :

`etacai`e

`nte

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,

يـقــول الـشماس

Diaken

`Nat
`2er0ewrin
ovoh `nat`2cagi `mmo4 :

`mmo4

en at-esh er the-oorien emmof, oewoh en
at, esh sazj-ie emmof,
 اووه إن أت إش صاجي: إن أت إش إير ثي اورين إمموف
: 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:  إف اوش إيفول: إفهوس خين او إسمي إن اواووت
: إمموس

Zij prijzen éénstemmig, en roepen uit,
zeggende:
: يسبحون بصوت واحد صارخين قائلين
joesabi7one bisawtin wa7id sarigiene ka2ilien:

يـقــول الـشماس

Diaken

Ge `ajioc
cabaw0 :

`ajioc

`ajioc

kvrioc

Zje Akhios, akhios, akhios, Kierios, sava-ot,

:  كيريوس صافا اووت: جي أجيوس أجيوس أجيوس
Heilig, heilig,
heerscharen,

heilig,

is

de

Heer

der

، 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.
:  كى إيجى تيس أجياس: اورانوس
ُ إبلى ريس او
. سوذوكسيس
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: هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا
.آري إهموت نان 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
بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم
ُ
.خطايانــا
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 =e=0v : ge ( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon .
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk
) ak sootie emmon.

 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين اواوشت إمموك أوبي إخرستوس
.  آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader : en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en
heeft ons verlost.

 ألنـك،  والـروح القــدس،  مـع أبيـك الصالح، نسجـد لك أيها المسيـح
. قُمت ) وخلصتنا/ ( أتـيت
naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7
el kodos, le annak ( eteite / komte ) wa gallastana.

De hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

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: إى أغابى تو ثيؤ كى باتروس
: مونوجنيس إيو كيريو ذى كى ثيؤ كى سوتيروس إيمون
. إيسو خريستو
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: كى إى كينونيا كى إى ذوري أ تو أجيو إبنفماتوس
. ميطا باندون 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 ســــــو
En met uw geest .
. ومع رو ِ ّحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw `umwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .

. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .
. إرفعــوا قـلـوبـكــم

Erfa3o koloebakom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

 مستحق،  مستحق وعادل، مستحق وعادل
،  أن نسبحك،  مستحق بالحقيقة وعادل، وعادل
B
 أيها،  ونمجدك،  ونخدمك ونسجد لك،  ونبارككk
،  هللا محب البشر، الواحد وحده الحقيقى
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

 غير،  غير المحوى,  غير المرئي، الذى ال ينطق به
 غير،  غير الزمني الذي ال يحد،  األبدي، المبتدىء
،  مخلص الجميع،  خالق الكل، المفحوص غير المستحيل
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،  منقذ حياتنا من الفساد، غافر خطايانا
 وتسجد لك رؤساء،  أنت الذى تسبحك المالئكة، والرأفات
، 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،  وتصرخ نحوك االرباب، أنت الذى تباركك الرؤساء
 أنت الذى ترسل لك الكراسى، الذى تنطق السالطين بمجدك
، الكرامة
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

 وربوات ربوات يقدمون لك، ألوف ألوف وقوف قدامك
 وأنت الذى يسجد،  أنت الذى يباركك غير المرئيين، الخدمة
.  ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا، لك الظاهرون
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 .
. أيهـا الجلـوس قِفــوا

Ajoha el-kheloes keffoe .

Celebrant

 اإلله الحق من اإلله، أيها الكائن السيد الرب
 الذى أنعم،  الذي أظهر لنا نور اآلب، الحق
، علينا بمعرفة الروح 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، الذى أظهر لنا هذا السر العظيم الذى للحياة
 الذى أعطى الذين على، صفوف غير المتجسدين في البشر
 إقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع، االرض تسبيح السيرافيم
.  أحسبنا مع القوات السمائية، غير المرئيين
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، ولنقل نحن أيضا مع أولئك
 بأصوات ال،  ونصرخ بما يرسله أولئك، الخواطر الشريرة
.  ونبارك عظمتك،  وأفواه ال تفتر، تسكت
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.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

، أنت هو القيام حولك الشاروبيم والسيرافيم
،  وستة أجنحة لألخر، ستة أجنحة للواحد
 وباثنين يغطون، فبجناحين يغطون وجوههم
،  ويطيرون باثنين، أرجلهم

يقول الكاهن

k
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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

 يرسلون تسبحة الغلبة, ويصرخون واحد قبالة واحد منهم
,  يسبحون, والخالص الذى لنا بصوت ممتلىء مجدا
:  ويصوتون قائين,  ويصرخون, وينشدون
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
) ( أيها الرب

Agios - أجيوس

Gelovigen

يـقــول الـشعب
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,

 نيم ني سيرافيم سي تي: ني شيروبيم سي اواوشت إمموك
. إيف اوش إيفول إفجو إمموس: اواو ناك
ُ
De Cherubim aanbidden U en de Serafim
verheerlijken U en roepen uit, zeggende:
َ
َ يسجـدون
:لـك والسـيرافيـــم يمجدونـَك صارخيـن قـائليــن
الشاروبيـم
E-sherobiem jas-khodoena lak, wa-serafiem
jomakhi-doenak, sarigiena ka-ilien,

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.

 كيريوس صافا اووت إبلى: جي أجيوس أجيوس أجيوس
. اواورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
ريس
ُ
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.

 السماء واألرض، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مملوءتان من مجدك األقدس
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

 وقدوس في كل، أنت أيها الرب، قدوس،قدوس
 وغير، وباألكثر مختار هو نور جوهريتك،شيء
 وليس شئ من النطق،موصوفة هى قوة حكمتك
،يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر

يقول الكاهن

k

B

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، خلقتنى إنسانا كمحب للبشر
،  بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك، عبوديتي
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، من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتنى إذ لم أكن
، ي األرض ألمشى عليها
َّ  وثبت ل، سقفا
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،  من أجلي،  ألجمت البحر، من أجلى
،ي
َّ  أخضعت كل شيء تحت قدم،الحيوان
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
 كأب حقيقي تعبت، صالح سعيت في طلب الضال
 ربطتنى بكل األدوية، معي أنا الذي سقط
.المؤدية إلى الحياة
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، الناموس عونا
.  كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين، ناموسك
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 إلينا على، أنت الكائن في كل زمان
 أيها الغير،  أتيت إلى بطن العذراء، األرض
 إذ أنت اإلله لم تضمر إختطافا أن تكون،المحوى
. لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد،مساويا هلل
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، وباركت طبيعتي فيـك
،  أعطيت إطالقا لمن قبض عليهم في الجحيم، من 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، إحتملت ظلم األشرار
. لم ترد وجهك عن خزى البصاق،  ألجلي يا سيدى، للطم
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

يقول الكاهن

، أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب
 قتلت خطيئتى، أظهرت عظم إهتمامك بي
.  أصعدت باكورتي إلى السماء،بقبرك
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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، ي إعالن مجيئك
َّ أظهرت ل
 وتعطي كل واحد، لتدين األحياء واألموات
. كأعماله

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،  مشورات حريتي، أقدم لك يا سيدي
، أعمالي 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

، أنت الذي أعطيتنى هذه الخدمة المملوءة سرا
. أعطيتنى 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
 أخذت خبزا على يديك، وسلطانك وحدك
الطاهرتين اللتين بال عيب وال دنس
. الطوباويتين المحييتين

يقول الكاهن
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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: تيـن ناهتـى جى فـــــاى بى خين او ميثمــــى

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: أكسومس إإبشوى إإتفى ها
. أووه 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
7akan .

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
7akan .

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
7akan .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Picteuomen ke `omologoumen ke
doxazomen.
Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
. بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذو كصاذومين

Wij geloven en belijden en verheerlijken.
.نـــؤمـن ونعتــرف ونمجـِّــد
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
:  أووه إن أبوسطولوس إثؤواب إك جو إمموس: ماثيتيس
U brak het en gaf het aan Uw
eerwaardige heilige discipelen en reine
apostelen, zeggende:
 وأعطـــيته لتالميـــ ِذك القـديسيـن ورسـلـك، سمـتـه
َّ وق
: األطهــار قائــال

Celebrant

يقول الكاهن
Je [i ouwm `ebol `nqytf tyrou @ vai
gar pe pacwma. `Etounavasf `ejen
;ynou nem hankemys @ `ncetyif @

: جى تشى اواوم إيفول إنخيتف تيرو فاى غار بى باصوما
: إيتو نافشف 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، خــذوا كلــوا منـه كـلكــم ألن هـذا هـــو جســـدي
، يقـْسـم عنكـم وعـن كثيـريــن

يقول الكاهن

Celebrant
`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، يعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Vai pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai pe gen oe methmie, amien.

.  أمين: فاى بى خين او ميثمى
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.

باى ريتى أون مينينصا إثرو اواوم أكتشي إن او أفوت
أكثوتف 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.

 أخذت كأسا ومزجتها من ثمر ِة، هكذا أيضا بعد أن أكلوا
. والماء
الكرم ِة
ِ

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
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Akcmou `erof.
Ak esmoe erof.
.أك إسمو إيروف
Zegende U het.

.وباركــتها
We barakteha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Aker`agi`azin `mmof.
Ak er-agiazin immof.
.أك إير أجيازين إمموف
En heiligde het.

.وقـدَّســتها
We kadasteha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke palin
Picteuomen
`omologoumen ke doxazomen.

ke

Ke palin Pistevo-men ke omolo-ghoemen ke zoksazo-men.
.كى بالين بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذوكصاذومين
En eveneens geloven en belijden en
verheerlijken wij.
.وأيضا نـــؤمـن ونعتــرف ونمجـِّــد
Wa aidan No2men wa na3tarif wa nomakhed.

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.
أك جيم تيبى أكتيف أون إننى إيتي نوك إتطايوت إن أجيوس إم
 جى:  أووه إن أبوسطولوس إثؤواب إفجو إمموس: ماثيتيس
. تشى سو إيفول إنخيتف تيرو
U nam ervan en gaf hem aan Uw eerwaardige
heilige discipelen en reine apostelen,
zeggende: "Neemt en drinkt allen hieruit,

وذقت وأعطيتها أيضا لتالميذك المكرمين القديسين ورسلك
.  خذوا إشربوا منه كلكم: األطهار قائال

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
َّ
 الـذي يسفـك عنكـم، ألن هـذا هــو دمي الـذي للعهـ ِد الجديـ ِد
، وعــن كثيــريـن

يقول الكاهن

Celebrant
`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، يعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai on pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai on pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: فاى اون بى خين او ميثمى
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
ألن كـ َّل مـرة تأكـلـون مـن هـذا
ِ
الكـــــأس .
هــذه
ِ

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.

تـبشــرون بمــوتي وتعترفـون بقيامتي وتذكــروني إلى أن
. أجــئ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

`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. Uw dood, o Heer,
verkondigen wij,

، آميـن آميـن آمين بمـوتـِـــك يــارب نبشـــر
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-mologhoemen,
 كى تين أنالي إبسين صو إن: كى تين أجيان صو أناسطاسين
.تيس اورانيس سى اومولوغومين
Uw heilige verrijzenis, en Uw opvaren naar
de hemelen belijden wij.

. نعتــــرف،ت
ِ  وصعو ِدك إلى السمـــــوا، 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-gariestoemen 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 إلهنــا،نباركــك نشكـــرك يـارب
ِ نس ِبّحــك
nosabi7ok nobarikok nashkorok yarab, wa
natadarra3 ielajka ya ielahona.

Celebrant

يقول الكاهن

فإذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكر نزولك على
،  وقبرك ثالثة أيام،  وموتك المحيي، األرض
،  وصعودك إلى السموات، وقيامتك من األموات

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
 نقـرب، من السموات المخوف المملوء مجدا
،  على ك ِ ّل حال، لـك قـرابينـك من الـذي لـك
.  وفـي كـ ِ ّل حال، ومـن أجل ك ِ ّ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
Vnou].

`mpihiyb

`nlogoc

`nte

Oe-oosht em pi hi-jieb inlo`3os inte oehotie.
. اواوشت إمبي هييب إن لوغوس إنتي إم إفنوتى
Aanbid het Lam, het Woord van God.

. أسجـدوا للحم ِل كلم ِة هللا
Eskhodoe lel 7amalie kaliemat ellah.

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.

تين هوس إيروك تين إسمو إيروك تين شمشى إمموك تين
. ت إمموك
ِ اواوش
Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U en
aanbidden U.

. نسبحــك نبــاركــك نخـدمـــك نسجــد لـــك
Nosabe7ok, nobarikok, nagdomok, naskhodolak.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen `amyn.
Pros-goomen amien .

. بـــروس خوميـــن أمين
Laat ons aandachtig zijn amen .
. ننصت أمين

Nanset amien.

يقول الكاهن

Celebrant

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.

.وهـذا الخبــز يجعلـه جسـدا مقـدسـا لـه
We haza algobz
mokadasan laho.

jakh3alaho

khasadan

يـقــول الـشعب

Gelovigen

}nah] `Amyn.

Tie nahtie Amien.
.  أمين: تي ناهتي

Dat geloof ik amen.
. اؤمن
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.

.وهــذه الكـأس أيضا دمــا كريمــا للعهــد الجـديــ ِد الــذي لـه
We hazihi el-ka2s aidan daman kariman lel
3ahd el-gadied allzi laho.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke palin}nah] `Amyn.
Ke palin Tie nahtie Amien.
.  أمين: كي بالين تي ناهتي
Dat geloof ik eveneens.
. وأيضا اؤمن

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،يعطى 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.

Litanie (al-telba)
B

K

الطلبة

Celebrant

يقول الكاهن

 ثبت: * نعم نسألك أيها المسيح إلهنا
. أساس 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

، * وحدانية القلب التى للمحبة
. فلتتأصل فينا

* 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 سهل لنا طريق، * لينم بر اإليمان
. التقوى

* 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* الرعاة أضبطهم والذين يرعونهم
.ثبتهم

* Leid de herders en bevestig
degenen die zij hoeden.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 حياة، * طهارة للذين في البتولية
.صالحة 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 صالحا، * رحمة للذين في التوبة
. لألغنياء

* genade aan de boetvaardigen,
goedheid aan de welgestelden,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  معونة للمساكين، * وداعة للفضالء

* Zachtmoedigheid
aan
de
hoogge-plaatsten, hulp aan de
behoeftigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 الذين في الحداثة، * الشيوخ قوهم
.أدبهم

* Sterk de ouderen, disciplineer
de jeugdigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 لتنقض، * غير المؤمنين ردهم
.إنقسامات 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

 ونحن كلنا، * حل تعاظم أهل البدع
. إحسبنا 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.

De zeven Kleine
Voorbeden
السبعة أواشي الصغار

Gebed voor de
Vrede

أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

أذكـر يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة ،
الـوحيـد ِة المقـدسـة  ،الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة .
B

k

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

Diaken

يـقــول الـشماس

سالم الـواحـد ِة المقـدســ ِة
صلـوا من أج ِل
ِ
 كنــيــســـ ِة اللـــه، الجامعــ ِة الـرسـولي ِة
.األرثـوذكسيـة
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-ortho- zokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Vaders

أوشية البطريرك واألساقفة

Celebrant

يقول الكاهن

هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى
 والذين يفصلون فيها كلمة الحق، أقصاها
، 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

صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
) بابـا 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
eleskenderije,

Diaken

يـقــول الـشماس

وشـريكه في الخـدمة الرسولية أبينـا
) وسـائـر...( األسقـف المكرم األنبا
. أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
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 e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
hegoemenen,
priesters, diakenen,

أوشية القمامصة والقسوس
والشمامسة

Celebrant

يقول الكاهن

، وعن الكائنين ههنا والذين رقدوا
والقسوس
والقمامصة
األساقفة
. والشمامسة واإليبوذياكونيين

En voor hen die hier aanwezig zijn,
en hen die ontslapen zijn; de
bisschoppen,
hegoemenen,
priesters, diakenen en subdiakenen.

Diaken

يـقــول الـشماس

صلـــوا مــن أجـــ ِ ّل القمامصـ ِة والقسـو ِس
، والشمـــامســــــــــ ِة واإلبـوديـاقــونيـــــن
.ت كنيســـ ِة اللــــه
ِ وسبـــع طغمــــا

Bid voor de hegoemenen, priesters,
diakenen, subdiakenen en de zeven
rangen van Gods Kerk.
Salloe men akhl el-kamamesa wa el-kesoes
wa el-shememisa wa el-eboeziakone-jien, wa
elsaba3 taghamaat kaniesat illeh.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

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 e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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

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 e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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
el-ortho-zokse-jien el-laziena fie el-balat,
wa sa-er el-akhnaad.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Offeranden
أوشيـة القـرابين

يقول الكاهن

Celebrant

، أذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين
 والذين قدمت، والذين قدمت عنهم
. * بواسطتهم أعطهم كلهم األجر السمائي
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 elmokaddasa el-kariema, wa tak-domatna wa
alla-ziena kaddamoeha. Jarabo-er7am *.
* بدون اللحن المعروف

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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.

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل ال َمسبيين

Bid voor de ballingen.
Sallo men akhl almasbejieen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

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

Celebrant

يقول الكاهن

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 over ons o
God, de Pantokrator .
.  يا هللا اآلب يا ضابط الكل:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
Er7amna : er7amna : er7amna : ja Allah el-eb ya dabet elkol .

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

B

يقول الكاهن

Je nai nan : je nai nan : je nai
nan : V] ouoh nai nan Kuri`e
`ele`ycon .

Zje nai nan : zje nai nan : zje nai nan : Efnoetie
oewoh nai nan, Kyrië eleison .
 إفنوتي اووه ناي نان:  جي ناي نان:  جي ناي نان: جي ناي نان
. كيرياليسون
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 er7amna : 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 او:  إليسون:  إليسون: إليسون
. باندوكراطور
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 elkol .

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 او سوتير 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 .

Gelovigen

k

B

يـقــول الـشعب

Ele`ycon : Ele`ycon : Ele`ycon :
`ymac o :eoc ke Ele`ycon `ymac
Kuri`e `ele`ycon .

Eleisoniemas : Eleisoniemas : Eleisoniemas : o
The- os ke eleison iemas : Kyrië eleison.
:  إيماس اوثيؤس كي إيليسون إيماس:  إليسون:  إليسون: إليسون
. كيرياليسون
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 er7amna : 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:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
.يا 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 .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

 يا هللا:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
. مخلصنا

Ontferm U : Ontferm U : Ontferm
U over ons o God, onze Verlosser .
Er7amna : er7amna : er7amna : ja
Allah mogallisna .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

 يا هللا ثم:  إرحمنا:  إرحمنا: إرحمنا
.  يارب ارحم: إرحمنا

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.

Gebed voor de
Natuur
(de hemelwinden - de
wateren van de rivieren
- het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
)(أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

Celebrant

`Arikataxioin

يقول الكاهن

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.

أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى
 نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى،  نيم نى مواو إنتى إفيارو، إبكاهى
.  إسمو إيرواو،  خين طاى رومبى ثاى، روت إنتى إتكوى
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.
 وصعــو ِد ميـــا ِه،األرض
ت
تفضل يارب أهـويـة
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ  والـزروعِ والعشـ،األنهــــار
ِ ، 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: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
: إبكاهي
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
niiarwou `mmwou @

:

`nte

nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroooe em moo-oe,
:  إنتى ني يارواو إم مواو: 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 eroooe,
: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو إيرواو
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسيح 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.

:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. إنتيف كانين نوفى 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 gata-jene.

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 `ep
` swi kata nousi kata vy`ete

vwk `n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @
marou;iqi `nje nef`;lwm@ marou`asai `nje
nef-outah.

 ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
 مارو: اونوف إم إبهو إم إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
. آشاى إنجى نيف أوطاه
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
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، حـرثـهــــا ولتكثــر أثمـارهــا

Celebrant
يقول الكاهن
Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioikonomin `mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou
`epi`,lom `nte ]rompi hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين: سيف طوطف إى او إجروج نيم اواوسخ
 إسمو إيبى إكلوم انتى: إم بين جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تى رومبى هيتين 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: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت: بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيرهيلبيس 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.
،والضيف
ب
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
. ومن أج ِلنا كلنِا نحن الذين نرجوك ونطلب إسمك القدوس

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: جى نين فال إن اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
 أري اووى نيمان كاطا تيك. تى إنطو إخرى نواو خين اوسيو إينانيف
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين,ميت أغاثوس
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.
عطيهم طعامهم في حين
ِ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
،  إصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

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: موه إن نين هيت إن راشى نيم اواونوف
إفروشى إنتوتين خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين إيرهواو
. خين هوف نيفين إن أغاثون
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.

 لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، كل شيء ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

قبوال

يقول الكاهن

، * إطالقا للذين في السبي
. لأليتام

* vrijlating aan de ballingen,
opvang voor de wezen,

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 المتضايقون، * مساعدة لألرامل
. أشبعهم 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 المعترفون إقبل، * الراقدون أذكرهم
. إليك إعترافهم

*
Gedenk
de
ontslapenen,
aanvaard de gebeden van de
biechtelingen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* الخطاة الذين تابوا عدهم مع
.  ومؤمنوك عدهم مع شهدائك،مؤمنيك

* 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

متشبهين

إجعلهم

ههنا

* الذي
.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.
.رحــم
ْ يـارب إ
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

k

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.

Gebed voor de
Plaats

أوشية الموضع

Celebrant

يقول الكاهن

المــوضـع
أذكـر يارب خـالص هـــذا
ِ
 وكل المـواضع وكل، المقــدس الـذي لك
ِ
.أديـــر ِة آبـائنــا األرثــوذوكسييــن

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

Diaken

يـقــول الـشماس
`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:  سوتيرياس طو كوزمو: إبروس إيف اكصاستى إيبرتيس
) (كي تو موناستيريو إيمون طوطو: *) تيس بوليؤس إيمون طافتيس
Bid voor het heil van de wereld, (onze stad)*,
(onzeklooster)

،*) (ومـدينتـنـا هـــذه،العـالــم
خــــالص
صلـوا مــن أجـ ِ ّل
ِ
ِ
Salloe men akhl gallas el-3elem, wa medienetne
hezihie*, (wa dayrona haza)
)(وديرنا هذا

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.

واألقاليـم
المـدن
وسـائـــــر
.والجزائــر واألديـــر ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

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 e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Link

لينك

صالة قبل التناول
Gebed voor de
heilige Communie
أسماء اآلباء البطاركة
De namen van de
patriarchen

Gedachtenis der
Heiligen
مجمع القديسين

Celebrant

تفضل يارب أن تذكر جميع القديسين الذي
 آبائنا القديسين رؤساء، أرضوك منذ البدء
والمبشرين
والرسل
واألنبياء
اآلباء
،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
 وباألكثر القـديسـة المملوءة مجـدا العـذراء كل حين، اإليمان
. 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 AltijdMaagd, de zuivere Moeder Gods, de
heilige Maria.

Celebrant

يقول الكاهن

 والقديس إستفانوس،والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد
 وناظر اإلله مرقس الرسول،رئيس الشمامسة وأول الشهداء
 والقديس، والبطريرك القديس ساويرس،الطاهر والشهيد
.  والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس،كيرلس
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
van de koinonia; onze vader
Shenoete de archimandriet; onze
abba Noefer de anachoreet; onze
abba Samuël de Belijder;

vader
abba
vader
vader

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 ethoe-wab em patriarshies etav enkot,

نـــي إتـــؤش مـــارو طـــا اواو إن نـــي ران إنتـــى نـــين يـــوتى إثـــؤواب 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: إبشويس ما إمطون إن نو إبسيشي تيرو
.نوفى نان ايفول
De Heer schenke hun zielen de eeuwige rust
en vergeve onze zonden.

. ويغـفــر لنـا خطـايـانـــــا،الـــــرب يــنـيـح 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

` re pou`cmou e` ;ouab @ swpi
E
neman @ `amyn.
B

E-re poe esmoe eth-oe-wab
neman .

shoopie

.  آمين:  شوبى نيمان: إيرى بو إسمو إثؤواب
Laat hun heilige zegen met ons zijn, Amen.

. آميـن:  تكـون معنـا، بــركـتهـم المقـدســة
Barakat-homol mokadassah faltakoen ma3na
amien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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
ْ  يـــارب، إرحـــــم
ْ  يـــارب، المجــد لـك يـارب
El makhdo
yarabor7am,

lak

ya

rab,

yarabor7am,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

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 نيحهـم، يـــارب بــاركـنـــا
yarabo barikna, yarabo naje7 hom
amien.

لينك

Link

الترحيم
Gedenking van de
doden

Celebrant

k

B

يقول الكاهن

Ari`vmeu`i `P=o=c `nnike,wouni @
`etanerpoumeu`i `mpictoc @ nem ny on
`ete `mpenerpoumeu`i `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,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ny`etanaitou qen penouws @ nem
ny`etanaitou qen penouws an @
nie e-tan aitoe gen pen oe-oosh, nem nie e-tan
aitoe gen pen oe-oosh an,

 نيم نى إيطان أيطو خين: نى إيطان أيطو خين بين اواوش
: بين اواوش أن
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,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ny`etanaitou qen ou`emi nem
ny`etanaitou qen oumetat`emi@
nie e-tan aitoe gen oe-emie, nem nie e-tan
aitoe gen oe met at-emie,

 نيم ني إيطان أيطو حين او: نى إيطان أيطو خين او إيمي
: ميت أت إيمي
die wij bewust hebben begaan en die wij onbewust
hebben begaan,

،  والتى فعلناها بغير معرفة، التى فعلناها بمعرفة
Elleti fe3elnehe bi-me3rifetin, wellti fe3elnehe
bighiri me3rifetin,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nyethyp nem ny`e;ouwnh `ebol @
P[oic ek`e,au nan `ebol .
nie et hiep nem nie eth-oe-oonh
Eptshois ek-e-kav nan evol.

evol,

 إبتشويس إك اى كاف: نى إت هيب نيم ني إث اواونه إيفول
. نان 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 إيرنوفى إم إفريتى إنتيف كوتف أووه إنتيف أونخ
: ماطاستون إفنوتى 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
 يى ني إيطان كاتى: هواو إن نى إيطان إيريتين إم مواو
. إيرواو
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،  وأصنع معنا كصالحك، ردنا يا هللا الى خالصك
. أكثر مما نسأل أو نفهم

Gelovigen

يـقــول الـشعب

` cper yn ke ecte ectin @ `apo
W
geneac ic genean @
Oos-per ien ke este estien a-poe kheneas 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،كمــا كــان وهكــذا يكـون
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

Celebrant

Hina nem qen vai kata `vry] on qen
hwb niben @ `ntef[iwou ouoh
ouoh `ntef[ici@ `nje
B `ntef[icmou
k
peknis] `nran e` ;ouab .
هينا نيم خين فاى كاطا إفريتى أون خين هوب نيفين إنتيف تشى
اواو أووه إنتيف تشى إسمو أووه إنتيف تشيسي إنجى بيك نشتى
إنران اثؤواب .
zodat daarvoor, gelijk in alles, Uw Grote en
Heilige Naam, verheerlijkt, gezegend en verheven

لكي وبهذا كما أيضا في ك ِ ّل شئ  ،يت َّمجــد ويتبــارك ويــرت ِفــع
إس ِ ّمـــــك العظيـــم القـدوس .

يقول الكاهن

Qen hwb niben ettaiyout ouoh
et`cmarwout@ nem Iycouc Pi,rictoc
pekmenrit `nsyri@ nem pi`P=n=a
e` ;ouab.

Celebrant

خين هوب نيفين إتطايوت  :أووه ات إسمارواوت نيم إيسوس
بى إخريستوس  :بيك مينريت إنشيرى نيم إبنفما اثؤواب.
wordt in alles wat waardevol en
gezegend is met Uw Goede Vader en de
Heilige Geest.
في ك ِ ّل شـئ كــريـــم ومبــارك  ،مع يســوع المسيح إبـ ِنــك
القـــدس .
ِ
الحبيب والــروحِ

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
k

B

Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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:  بي ماي رومي إن أغاثوس: بين نيب بين سوتير
: طانخو 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: في إيطافتي إيفول هيتين إب أشاي إنتي بيف ناي
: إيفول 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
7akan .

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
7akan .

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
7akan .

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
7akan .

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، اآلن أيضا يا سيدنا أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكل
.إلهنا

يـقــول الـشماس

Diaken

` 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 e` le`ycon.
B

Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
k

B

Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

يقول الكاهن

 اللهم يا من، يا رئيس الحياة وملك الدهور
تجثو له كل ركبة ما في السموات وما على
، األرض وما تحت األرض

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، بألوهيته
 ألننا لم نفعل الصالح على،  ال من أجل نقاوة أيدينا، نخدمك
، األرض
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، وأجعلنا أهال للسالم السمائي الالئق بالهوتك
 ونقبل بعضنا،  لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، خالصا
.بعضا بقبلة 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
`irynyc :

`upertyc

teliac

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،  والـقبـلــ ِة الطاهـر ِة، والمحبـــ ِة
wa el-ma7aba, wa el-kobla al-tahera, elrasoleje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 وال بفكر، ال بحاسة مرذولة رافضة لمخافتك
 غير متفقة نياتنا، غاش مملوء من شر الخائن
،  بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، في الخبث
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

إذ لنا العالمة العظيمة الكاملة التي لمحبة إبنك
 وال تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس، الوحيد
 ألنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه، خطايانا
، 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،  أن نقف أمامك، مملوءة من نعمتك
هذه 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،  وغفرانا لجهاالت شعبك، صفحا لزالتنا
. أنت 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 بعضكـم

لينك

Link

األسبسمس اآلدام
) ( إفرحي يا مريم

Aspasmos Adam
(Efra7ie ja Mariam)

De hymne Bie shefe3et - لحن بشفاعات

Aspasmos Adam
(Emmanuël onze God)

األسبسمس اآلدام
) ( عمانوئيل إلهنا

Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
* 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.

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4
tovbo `nnenh3t : `nte4talso `nni2wni
: `nte nenyvx3 nem nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* 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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

*Tenovw2t `mmok w
` P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e=0v :
ge ( (ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk
) sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en heeft ons verlost.

/  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.قمت ) وخلصتنا

Hiena enten hoos - ) هينا إنتين هوس ( لكي نسبحك

Diaken

G

يـقــول الـشماس
` cpazec;e allylouc en vilymati
A
`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: أسبازيستى الليلوس إن فيليماتي آجيو
. كيريي ليسون
Groet elkaar met een heilige kus, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

 يـارب، رحـــم
ْ  يـارب إ،

قبلـوا بعضكـم بعضا بقبـلــة مقـدســـة
. رحـــم
ْ  يـارب إ، رحـــم
ْ 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, Epshierie, em Efnoetie, sootem eron, oewoh nai nan.

 إبشيري:  إيتي فاي بي إيسوس بي إخرستوس: سى كيريي
.  اووه ناي نان:  سوتيم إيرون: إم إفنوتي
Ja, Heer, U die zijt Jezus Christus, de Zoon
van God, hoor ons en ontferm U over ons.
. إسمعنـا وإرحمنـا،نعــم يــارب الـــذي هـو يســوع المسيح إبـن اللـه
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,

يـقــول الـشماس

Diaken

ic
`anatolac
`Proc,wmen.

`ble'ate

:

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: هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا
.آري إهموت نان 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
بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم
ُ
.خطايانــا
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 =e=0v : ge ( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon .
Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk
) ak sootie emmon.

 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين اواوشت إمموك أوبي إخرستوس
.  آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader : en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en
heeft ons verlost.

 ألنـك،  والـروح القــدس،  مـع أبيـك الصالح، نسجـد لك أيها المسيـح
. قُمت ) وخلصتنا/ ( أتـيت
naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7
el kodos, le annak ( eteite / komte ) wa gallastana.

De hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

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.

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 ِعكم

El-Rabbo ma3a gami3ekom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke meta tou `pneumatoc cou .
Ke meta toe pnevma tos soe .

. كى مى طاطو إبنفما طـو ســــــو
En met uw geest .
. ومع رو ِ ّحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw `umwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .

. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .
. إرفعــوا قـلـوبـكــم

Erfa3o koloebakom .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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
الــرب اللـه
الكائـن السيـ ُد
 أيهـا، وأرواحنا
ُّ
ُ
ُ ضاب
 في كــل زمان وبكـل مكان، ط الكـل
. لـربـوبيتـ َك
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

َ  ونبارك، لـك
َ
، َــك
 ونرتـ َل، أن نسب َح َك
َ َ  ونشكُــ، لـك
َ  ونس ُجـ َد،ـك
َ ونخـد َم
، ونمجـد ََك، رك
َ ونعتـرف
، لـك 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

، يسكـت
 وقـلـب ال، بشفاه غـيـر هـادئـة
ُ
ق
َ  أنـتَ هـو الـذي خلـ، وتمجيدات ال تـنقـط ُع
واألرض وكـل ما
، السمـوات وما في السموات
َ
، فيهــا

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
خلـق
 أنت هـو الذي، جميعـهــا
َ
َ كصورتـ َ َك 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، ـك
َ
إبنـك الـوحيـد ربنـا وإلهـنا
، الحـقيـقـي
، ع المسيح
َ ومخلـصنا وملكـنا كلـنا 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

، الثالــوث القــدوس المساوي غـيـر المفـتـرق
 وهـذه الخدمة غير، هــذه الــذبـيحــةَ النـاطقــة
.* الدموية
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، لـك جميـ ُع األمــم
 ومن الشمــال، مشارق الشمس إلي مغاربهـا
، إلى الجنــوب
Dit wat alle naties U opdragen, Van waar
de zon opkomt tot waar zij ondergaat, en
van het noorden tot het zuiden,

يقول الكاهن

Celebrant

 وفي، يارب في جميع األمـم
ُّ
َ بخـور إلسم
، ـك القـدوس
ٌ
 وعلى هذه الذبيحـة وهـذا،

َ
اسمـك عظيـ ٌم
ألن
كـل مكان يُـقـد ُم
ٌوصعـيـدةٌ طاهـرة
. القـربـان

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 .
. أيهـا الجلـوس قِفــوا

Ajoha el-kheloes keffoe .

Celebrant

يقول الكاهن

َ
ق كل رئاسة وكل
َ ألنك أنت هـو اللـه الـذي فـو
سلطان و كل قــوة و كل سيـادة و كل إسـم يُسمي
. ليس في هـذا الـدهـر فـقــط بــل وفي اآلتي
َ

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.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

َ
، ألــوف ألــوف
أمامــك
أنتَ الـذي يـقـو ُم
ُ
، ورؤساء المالئكـة،وربــوات ربـوات المالئكــة
ُ
،المقدسين يخدمونـك

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
أمامــك
أنت الـذي يـقـو ُم
 الكثيــرا،ذوا السـتـة األجنحــة
َ ،الكريمان جـدا
،  السـيرافيم والشاروبيـم،األعـيـن
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

َ
َ
هوتـك
يغطـون و ُجـوه ُهـم من أجل ال
فبجناحيـن
،ـر فيــه
ع
ُ الــذي ال يستطا
ُ النظر إليه وال التفــ ٌك
ُ
َ
َ
ويطيرون باإلثنين
،يغـطــون أر ُجل ُهم
وبإثـنـيـن
، األخـَريـن
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 ك ُّل أحـد
ُ ألن في كل زمان يقـد
ُ
َ س
نحـن أيضـا
سنا منا
َ  إقـبــل تـقـدي، ــك
ُ مـن يقـد
َ  إذ نسب ُح، رب
: ـك مع ُهـــم قـائـلـيــن
ُّ يـا

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
) ( أيها الرب

Agios - أجيوس

Aspasmos Watos
(Zevte-Komt tot deze tafel)

أسبسمس واطس
) ( ذيفتي – تعالوا الي المائدة

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
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 arshi-angelos, vontes ke leghontes,

 سين:  طون ثيؤن إفلوغومين: ذيفتي إيس تين إترابيزان
.أنجيلوس كي أرشي أنجيلوس فونتيس كي ليغونتيس
Komt tot deze tafel om God te zegenen met
de engelen en de aartsengelen roepende en
zeggende:

ـاء
ِ تعـالــوا إلي المـائــد ِة نبارك الـلـه مــع المـالئكـ ِة ورؤس
: المـالئكـ ِة صارخـيـن 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: أجيوس أجيوس أجيوس سي كيريي الليلويا
: إيو كى أجيو إبنفماتى
“Heilig Heilig Heilig bent U O Heer Halleluja. Glorie
aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest .

 المجـد لـآلب: يــارب هـلـليـلـويــا
قــدوس
قــدوس
َقــدوس أنـت
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
. واإلبـن والــروح 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:  طون إمنون أنا بيم بومين: ميطا طون شيروبيم
.أجيوس أجيوس سي كيريي الليلويا
Met de Cherubim zenden wij de lof, zeggende:
“Heilig Heilig Heilig bent U O Heer Halleluja.

َ
قــدوس
قــدوس
قـائـليـــن
مع الـشاروبيـــم نـرســـ ُل التسبيـــ َح
ٌ
ٌ
.يــارب هـلـليـلـويــا
َقــدوس أنـت
ُ
ٌ

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 eoonoon 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

واألرض
 بالحـقـيـقـة السمــا ُء،الـرب إل ُهنـا
أيهـا
ُ
ُّ
َ
إبنـك
 من قـبَـل، مملوءتان من مجد َك األقـدس
ع
َ الـوحيـد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسو
. المسيح
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

َ إمألْ هـذه الصعيـدةَ التي
، رب بالبـركــة
ُّ لك يا
َ  بحلــول روح، ـبلـك
َ التي من ق
ــك القــدوس
.عليهـــا

يقول الكاهن

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
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

بار ْك
ِ وبالبركـ ِة

En met zegening, schenk zegen

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

س
ِ
ْ وبالتقـديس قــ ِ ّد

En met heiliging, heilig

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

Celebrant

َ
قـرابينــك هـــذه المكرمـة الســابـق وضعَهــا
َ
َ الخبـز وهـذه الكـــأس ألن إبن
َ أما َم
ـك
 هــذا،ـك
الـوحيــ َد ربـنــا وإل َهـنـــا ومخلصنـا وملكنــا كلنا
، ع المسيح
َ 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
والمــــوت الـذي قـَبـلـه بذاته بإرادته
، خطايانــا
ُ
. 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

@ Af[i `nouwik `ejen nefjij e` ;ouab
`nata[ni ouoh `nat;wleb @ ouoh
`mmakarion @ ouoh `nreftanqo.

Celebrant

B

G

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
أخــذ خـبــزا عـلى يـديــ ِه
ِ
المحيـيتيــن.
الطـوباويتيــن
دنـس
ِ
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Tennah] je vai pe qen oume;myi:
`amyn.
Ten nahtie zje fai pe gen oe methmie,
amien.
. أميــــن: تيـن ناهتـى جى فـــــاى بى خين او ميثمــــى

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 أبـاه 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
7akan .

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
7akan .

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
7akan .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Picteuomen ke `omologoumen ke
doxazomen.
Pistevo-men ke omolo-ghoe-men ke
zoksazo-men.
. بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذو كصاذومين

Wij geloven en belijden en verheerlijken.
.نـــؤمـن ونعتــرف ونمجـِّــد
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.

آففاشف 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,

سمــه ،وأعطــــاه لتالميـــ ِذه القـديسيـن ورسـلـه األطهــار
وق َّ
قائــال  :خــذوا كلــوا منـه كـلكــم 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.”

 يعطى لمغفـــر ِة، الــذي يقـْسـم عنكـم وعـن كثيـريــن
.  هــذا إصنعــوه لـ ِذكـري، الخطـايــــا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Vai pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai pe gen oe methmie, amien.

.  أمين: فاى بى خين او ميثمى
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: باى ريتى أون بى كى أفوت مينينصا بى ذيبنون
. إيفول خين أو إيرب نيم أو مواو
Op gelijke wijze, na het avondmaal, nam Hij
de kelk, mengde wijn en water.

 مزجهـا مــن خمــر، العشاء
 بعـد، وهكـذا الكأس أيضا
ِ
.ومـاء

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
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Af`cmou `erof.
Af esmoe erof.
.أف إسمو إيروف
zegende Hij het.

.وباركــها
We barakaha.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

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
7akan .

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke palin
Picteuomen
`omologoumen ke doxazomen.

ke

Ke palin Pistevo-men ke omolo-ghoemen ke zoksazo-men.
.كى بالين بستيف أومين كى أومولو غومين كى ذوكصاذومين
En eveneens geloven en belijden en
verheerlijken wij.
.وأيضا نـــؤمـن ونعتــرف ونمجـِّــد
Wa aidan No2men wa na3tarif wa nomakhed.

يقول الكاهن
Afjem]pi aftyif on `nny`ete nouf
`n`agioc `mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc
`e;ouab efjw `mmoc. Je [i cw `ebol
`nqytf tyrou.

Celebrant

أف جيم تيبى أفتيف أون إنى إيتينوف إن أجيوس إم ماثيتيس
أووه إن أبوسطولوس إثؤواب إفجو إمموس  :جى تشى سو
إيفول إنخيتف تيرو .
Hij proefde ervan en gaf hem aan Zijn heilige
discipelen en reine apostelen, zeggende:
Neemt en drinkt allen hieruit,

وذاق  ،وأعطــاهــــا أيضا لتــالميـ ِذه القـديسيــن ورسـلـِـه
األطهـــار قائـــال  :خـــذوا إشــربــوا منهــا كـلـكـــــم ،
ِ

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
َّ
 الـذي يسفـك عنكـم،ألن هـذا هــو دمي الـذي للعهـ ِد الجديـ ِد
، وعــن كثيــريـن

يقول الكاهن

Celebrant
`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، يعطى لمغفـــر ِة الخطـايــــا

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Vai on pe qen oume;myi @ `amyn.
Fai on pe gen oe methmie, amien.
.  أمين: فاى اون بى خين او ميثمى
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
ألن كـ َّل مـرة تأكـلـون مـن هـذا
ِ
الكـــــأس.
هــذه
ِ

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.

تـبشــرون بمــوتي وتعترفـون بقيامتي وتذكــروني إلى أن
. أجيء

Gelovigen

يـقــول الـشعب

`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. Uw dood, o Heer,
verkondigen wij,

، آميـن آميـن آمين بمـوتـِـــك يــارب نبشـــر
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-mologhoemen,
 كى تين أنالي إبسين صو إن: كى تين أجيان صو أناسطاسين
.تيس اورانيس سى اومولوغومين
Uw heilige verrijzenis, en Uw opvaren naar
de hemelen belijden wij.

. نعتــــرف،ت
ِ  وصعو ِدك إلى السمـــــوا، 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-gariestoemen 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 إلهنــا،نباركــك نشكـــرك يـارب
ِ نس ِبّحــك
nosabi7ok nobarikok nashkorok yarab, wa
natadarra3 ielajka ya ielahona.

Celebrant

يقول الكاهن

ُ اآلب ضاب
َ
ُ
ـر
 فيما، ط الكل
فاآلن يا الـلـه
ُ
ُ نحن نبش
َ
 ربنا وإلهـنا ومخلصنا، إبنك الـوحيـد
بموت
، ع المسيح
َ وملكنا كلـنا يسـو

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
ُ
،ب
ُ  وجلوسه عن يمين َك أيهــا األ، 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 ظهــوره الثاني اآلتي مـن السموا
،هـر
ِ المخوف المملوء مجــدا في إنقضاء هذا الد

en (wij) Zijn wederkomt verwachten,
vreeswekkend en vol glorie4, bij de
voleinding van deze tijd,

Celebrant

يقول الكاهن

هـذا الـذي يأتي فيه ليـديــن المسكـونــة
 إن كان، ويعطي ك َّل واحـد كأعمال ِه، بالعــــد ِل
.خيــرا وإن كان 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

.كــرحمتـك يــارب وليس كخطايانـــا

Handel volgens Uw genade, o Heer, en
niet naar onze zonden.
Kara7matieka ya Rab, wa leijse ke
gatayane.

Celebrant

يقول الكاهن

َ مجدك القدوس قــراب
َ
ينـك
أنت الـذي وضعنا أما َم
َ مما
. 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،ـك يا محب البشـــر
نسـأ ُل
ُ
تطـرحـنــا نحــن
 وال،ـزي األبــدي
ْ
ْ تـُخـزنا بالخ
َ  وال تصرفـْنـا عـن وجهـ،دك
َ َ عـبيــــــــ
ـك وال
، لست أعــرفكـُــم
 إنني، 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

 وينابيـ َع دمــوع،بــل أعـط ماء لـرؤوسنا
َ لكي نبكي نهــارا وليـال أما َم
ـك على
ْ ،ألعـيننــا
ُ
َ
َ
،ـطيعــك
وخــراف ق
شعبـك
نحـن
 ألننـا، زالتـنـــا
ُ
،  وأصفح عـن زالتنـا،تجـاو ْز عن آثامنــا
َ
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 over-tredingen,
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

ق إظهارهـا
سبـ َ
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

َرب طلبة
ْ  وإلتفـتْ إلى،شعبـك
َ
تنهــد
ُّ إسمع يا
َ
 ومن أجـل خطاياي خاصـة ونجاسـات، عبيــدك
َ
َ
روحــك
شعبــك مــن حلــول
قـلبي ال تحـر ْم
. القـــدوس

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.

Gelovigen

. إرحم ْنا يا الـلـه اآلب ضـابـط الكـ ِ ّل
. إرحم ْنا يا الـلـه اآلب ضـابـط الكـ ِ ّل
. إرحم ْنا يا الـلـه اآلب ضـابـط الكـ ِ ّل

يـقــول الـشعب

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.

De celebrant bidt in stilte

يقول الكاهن سرا

َ إليـــك قـائل
َ
َ
َ
َ
: يـن
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
ُ

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.

Diaken

يـقــول الـشماس

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

َ وأرسـل إلى أسـفــل من عُلـ
 ومـن، وك المقـدس
َ
 ومــن حضنـ َك غـيــر، مسكنـك المستعــد
،  ومــن عرش مملكة مجد َك، 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
غيـر
،  اإلقـنــو َم، ـك القــدوس
َ
،  الــرب المحيي،  وال متغـيـر، المستحيـل

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
،  البسيط في طبيعت ِه، أحبهـم وليس كالخـادم
النعــم
 يـنبـوع، الكثيــر األنـواعِ في فعـلـ ِه
ِ
، اإللهيــ ِة
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

َ  شــري، منــك
َ
َ المســاوي
ــك
ق
َ  المنبثــ، لـك
َ
وإبنك الـوحيـد ربنا
، عــرش مملكــة مجــد َك
، ع المسيح
َ وإلهنـا 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
7akan .

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
7akan .

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
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

ربـنـــا وإلهـنــــا ومخلـصنـا وملكنـا كلنـا
ع المسيح،
يسـو َ

Onze Heer, God en Ver-losser Jezus
Christus,

لينك

Link

Litanie (al-telba)
B

G

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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* و صـبـــرا كـــامــــال و رجـــــاءا
.ثـــابـــت

* Volmaakte lank-moedigheid /
geduld, Standvastige hoop.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* و إيمــانــا و سهـــرا وعــــافيــة
وفــــرحــــا.

* Een waakzaam geloof, Reinheid
en vreugde.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* وشـــركـــة فـــى الـحياة األبـــديـــة
وغــــفـــرانــا
الــفســاد
وعـــدم
. 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.
.رحــم
ْ يـارب إ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

صغـيــري

* الـجـيـاع إشـبعـهــم
. الـقـلـوب عزهـم

* Verzadig de hongerige, Troost
de gebrokene van hart.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* الســاقــطيــن أقـــمــهـــم  ،القيـــــام
ثـبـتـهــم.

op,

* Richt
de
gevallenen
Bevestig de standvastigen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e `ele`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

B

Celebrant

* ونــحــن أيضــا إنــقــذنـــا مـــــن
خــطــايــانــا  ،صــائـــرا حـــارســـا
وســـاتــرا عـــلينـــا فــى كـــــل شـــــيء.

* En ook wij, verlos ons van onze
zonden, een wacht en een bewaarder
in alles.

De Voorbeden

األواشي

Index - الفهرس

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.

Gebed voor de
Vrede

أوشية سالم الكنيسة

Celebrant

يقول الكاهن

، ــــر
نسـأل ونطلـب من
ِ
ِ صالحـك يامحـب البش
 الـوحيـد ِة، أذكـر يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة
. الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة، المقـدسـة

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
 وخالص اللـه في، المقـدسـة الجامعـة الرسولية
فـر لنا
َ  ويغ،  والهدوء في كـل مكان، الشعـوب
.خطايانا
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
koningen (leiders)

)أوشية الملوك (الرؤساء

يقول الكاهن

Celebrant

هـــذه الكائنــة 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
ف
َ  ويُعطـ، ورأفــة أما َم الرؤساء األعـزاء
ويغـفـر
، قـلـوبهــم علينا بالصالح في كـل حيـن
َ
.لنـا خطـايـانـــا
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Celebrant

تخضع
 ول، بســالم وعــدل وجبروت
إحـفـ ْظـــه
ْ
ِ
جميع ما
األمم الذين يريدون الحروب في
له كـ ُّل
ِ
ِ
، الخصب
ِ لنا من

يقول الكاهن

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

إسـمـك
ِ
سيــرة
تـقـوى

يقول الكاهن

بالسالم فـينـا وفي
أعـطـ ِه أن يـفـكــر
ِ
ِ
 لكي نحيـا نحـن أيضـا في، القــدوس
ِ
 ونــوجــد في كـ ِ ّل، هــادئــة ســاكنــة
. 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Patriarch

أوشية األب البطريرك

يقول الكاهن

Celebrant

أذكــــر يـــــارب بطريـركـنـا اآلب المكـرم األنبــا
(*)...

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
) لكي المسيـ ُح إل ُهنـا...( الكهنـة البابـا أنبــا
يحـفـ َظ لـنـا حيـاتـه سـنـيــنـا كـثـيــــرة وأزمنــة
.ويغـفــــر لـنــــا خطـايـانـــــــا
،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 el-kahana 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

ِحفـظــا إحفـظـه لـنـا سـنـيـنـا كـثـيــــرة وأزمنـة
ت
سـالميــة  ،مكمــال رئاســـة الكهنـو ِ
المقـدســـ ِة التي إئتمنتـه عليهـا من قـِبَّلـك
كإراداتـِك المقدسـ ِة الطوباويـ ِة.
Bewaar hem voor ons gedurende vele
jaren en in vredige tijden, het heilig
hogepriester-schap 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Bisschoppen

أوشية األباء األساقفة

Celebrant

يقول الكاهن

)...( أذكر يارب أبينا األسقف المكرم األنبا
وسائر وسائر األساقفة األرثوذكسيين الذين في
.كل موضع

Gedenk, O Heer, onze vader de
bisschop, abba (…), en alle de orthodoxe
bisschop-pen op iedere plaats.

Diaken

يـقــول الـشماس

) وكل...( أطلبـوا عـن أبينا األسقف األنبا
َ
َ
الذيـن في كـل
األرثوذكسيين
األســــاقـفــــــــــــة
،مـواضع 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
el-asakefa elortho-zoksejien alleziene fie kol
mawade3 el-maskona kolehe,

Diaken

يـقــول الـشماس

والـقـســـــــــــــوس
والـقمـامـصـــــــــــة
 لكي،  وكل طغمـات الكنيسـة، والشمامسـة
ويغفـر لنا
، يحفظ ُهم المسي ُح إل ُهنـا من كل شـر
َ
.خطايانـا
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 elshamamese, 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

واإلبذياكونيين
ـراء
َّ  والق،

والشمامسة
والقسوس
واألغنسطسيين والمرتليـن
،  والعــــذارى، والرهبــان

De priesters, de diakenen, de subdiaken,
de lezers, de Zingers, de exorcisten, de
monniken,
de
maagdelijken
(celibatairen),

Celebrant

يقول الكاهن

،  والــنســـــــــــــاك،  واأليتـــام، واألرامــل
 والمتزوجيـن ومربي، وال ِعـلمـانــيــيــــن
.األوال ِد

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
نعــرفهــم والـذيـــن ال
 الــذيــن، يقــولـــــــوا
ِ
 اللهــ َّم،  أعـداءنـا وأحباءنا، نعــرفـهـــــــــــم
ِ
. أرح ْمهــم
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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
 ويحفظ ُهـم مـن كـل شــر جميــ َع، األرثـوذكســي
.ويغفــر لنــا خطـايـانــا
، أيــام حيـاتـهــم
َ
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 elieman el- orthozoxi, 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Plaats

أوشية الموضع

Celebrant

يقول الكاهن

،رب هــذا الموضع المقــدس الــذي لـك
ُّ أذكـر يا
.وك َّل المواضع وك َّل أدير ِة آبا ِئنا 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
 وكل ديـــر آلبـائـنــا،  وكل موضع، المقــدس
َ
، األرثــوذكـسـيـيـن
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
al-mokasas, we kol mawdwe3, we kol
deer le-aba2ena elortho-zoksejien,

Diaken

يـقــول الـشماس

،  والشيـوخ السكـــان فــيـهــا، والبراري
ُ و
 لكي يحـفـظهـم، طمـأنينــة العـالـم أجمـع معـا
.ويغفـر لنا خطايانا
، المسي ُح إل ُهنا من كل 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

gebed voor de
(huidige)
Aanwezigen

أوشية القيام ههنا

Celebrant

يقول الكاهن

 وكــــ َّل،  والقــرى،  وك َّل كــورة، وك َّل مدينـة
 وأحفظنـا كلـَّنـا في، ت المؤمـنـيـــن
ِ بـيـــو
 ألن، األخيـر
النفـس
اإليمان األرثوذكسي إلى
ِ
ِ
ِ
، هـذا وحـده هـو رجاؤنـــا
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 ههنا
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

، أطلبـوا عـن القيـام في هــذا الموضع
َ
، والمشتركيــن 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
، إليــه طلباتهم وير َحمهـُم
َ
.خطايانــــــــا
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
ja7ros-hom, we jakbel ileihi telbatehem
we jar7amhom,
wa jaghfer lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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  ،إحفظهــم  ،وإيـانــا
ت المقــدســــــــ ِة ،
بمعسكــر 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

، إبليـس المتـقـد ِة نــارا
سهـام
ونجـنـا من
ِ
ِ
 ومن فخِ المجـ ِد، وكــ ِ ّل المصائــ ِد الشيطانيـ ِة
، الباطـ ِل

Red ons van de brandende pijlen van de
duivel, en iedere duivelse valkuil, en de
strik van de ijdele rechtvaardiging.

Celebrant

يقول الكاهن

 والمشاركيـن لنـا في، يارب القـيـام ههنا
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

َ
الـذيـن أوصونا أن نـذكـَر ُهــم في
أطلبـوا عـن كل
،  كـ ُّل 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 biismihi,

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 bilgeir fi kole 7ien, wa jaghfer lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

في صلـواتِـنــا وطلباتـِنــا التي نصنعهـا إليـك
ت الذي لهــذا
أيهـا الــرب إلهـنــا  ،كهــذا الوقـ ِ
الطاهــر  ،الـذيـن نـذكرهـم ك َّل حيــن ،
القــداس
ِ
ِ

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

فـكــر
 والـذيـن في,الـذيـن نـذكرهـم ك َّل حيــن
ِ
،  وتـذكارهــم الــذي صار اآلن، ك ِ ّل 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
 ومؤامــر ِة، الشيـاطيـــــــن
ت
ِ مضـــــــــرا
ِ
.األشـــــــــــرار
النــاس
ِ
ِ

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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يـقــول الـشماس

Diaken

.أسجـدوا للـه بخـوف ورعــــدة

Aanbid God in eerbied en vreze.

Eskhodoe
ri3daten.

lel-lahie

be-gauwfen

wa

Dan bidt de celebrant het gebed in stilte يقول الكاهن هذه سرا بسكون

 وأمنحني، يارب نـفسي الضعـيفـة الشقـيـة
أذكـر
ُّ
أن أفهـم ما هـو ِعظم قـيامي أمـام مـذبـحــك
، المقـــدس
ِ

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، والصبــا
ت الجهــــ ِل
ِ وأقـطع عـِّني كـ َّل لــذا
ِ
يوم الدينون ِة
ِ ب
ِ ال 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
تـغـضب إلي األبــ ِد
 وال، تـهـلكـني بآثـامي
ْ
، 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 gebed voor het
priesterschap

أوشية الكهنوت

De celebrant roept hier op de oude wijze van Mozes:

:يصــيح الكـاهـن ههنـا بلحـن الـعـتيـقــة لمــوسي

، أيــام حيــاتي
لكي أباركـك كـ َّل حيـن جميـع
ِ
 الــذي، رب هــذا الكهنـوت المقـدس
ُّ أذكــر يا
.لـك

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
elorthozoksejie-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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

ب
وكــ َّل
الــرتـــــ ِ
األرثوذكسيـة  ،وكـ ِ ّل
أمامـــــــك ،

الـكهـنــوتـيــــــــــــ ِة
الـواقـــف
شعـبـِـك
ِ

En alle orthodoxe priesterlijke rangen,
en heel Uw volk dat voor U staat,

Celebrant

يقول الكاهن

المراحـم
رب ب
ُّ  يا، رب
ُّ أذكـرنـا نحـن أيضــا يا
ِ
ومحـب
 وأمح آثامنا كصالح، ت
ِ والرأفا
ِّ
 اللهــ َّم شــاركنـا الحلـول معنا لنخـدم،البـشــر
ِ
. 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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

`Arikataxioin

يقول الكاهن

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.

أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى
 نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى،  نيم نى مواو إنتى إفيارو، إبكاهى
.  إسمو إيرواو,  خين طاى رومبى ثاى، روت إنتى إتكوى
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.
 وصعــو ِد ميـــا ِه،األرض
ت
تفضل يارب أهـويـة
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ  والـزروعِ والعشـ،األنهــــار
ِ ، 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: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
: إبكاهي
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
niiarwou `mmwou @

:

`nte

nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroooe em moo-oe,
:  إنتى ني يارواو إم مواو: 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 eroooe,
: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو إيرواو
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسيح 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.

:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. إنتيف كانين نوفى 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 gata-jene.

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 `ep
` swi kata nousi kata vy`ete

vwk `n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @
marou;iqi `nje nef`;lwm@ marou`asai `nje
nefoutah.

 ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
 مارو: اونوف إم إبهو إم إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
. آشاى إنجى نيف أوطاه
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
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، حـرثـهــــا ولتكثــر أثمـارهــا

Celebrant
يقول الكاهن
Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioikonomin `mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou
`epi`,lom `nte ]rompi hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين: سيف طوطف إى او إجروج نيم اواوسخ
 إسمو إيبى إكلوم انتى: إم بين جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تى رومبى هيتين 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: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت: بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيرهيلبيس 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.
،والضيف
ب
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
. ومن أج ِلنا كلنِا نحن الذين نرجوك ونطلب إسمك القدوس

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: جى نين فال إن اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
 أري اووى نيمان كاطا تيك. تى إنطو إخرى نواو خين اوسيو إينانيف
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين,ميت أغاثوس
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.
عطيهم طعامهم في حين
ِ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
،  إصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

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: موه إن نين هيت إن راشى نيم اواونوف
إفروشى إنتوتين خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين إيرهواو
. خين هوف نيفين إن أغاثون
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.

 لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، كل شيء ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

لينك

Link

Link naar Litanie
(al-telba)
G2

لينك الطلبة

Index - الفهرس

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
@E
` outai`o nem ou`wou `mpekran e;ouab.

* أرى إفميفئى إبتشويس إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى شيب
إهموت إنتى نى إيطاف إير إبروس فيرين  :إى اوطايو اواواوامبيك
ران اثؤواف.
* Gedenk, o Heer, de offers, offergaven en de
dankzeg-ging van hen die deze opdragen, tot eer en
glorie van Uw Heilige Naam.

* أذكـر يارب صعائـد وقرابيـن وشكـر الـذيـن يـقـربـون ،كــرامـــة
إلسمــك القــدوس.
ومجـــدا
ِ
* De celebrant bewierookt het altaar en bidt:
* يقـول الكاهـن وهـو يـرفع البخـور على المـذبـح:

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

طوبه ايجين نى إتفى إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس
فورا
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 welkarabien,

Diaken
يـقــول الـشماس
ni`apar,y nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma nijwm
`nws @ nikumillion `nte pima `nerswousi@
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 أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى نى إس كيباس مانى جوم
: إيرشواوشى
إن إوش نى 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
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
.ويغفر لنا خطاياناKلكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائي ِة
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

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

Celebrant

شوبو إيروك إيجين بيك ثيسيا إستيريون إثؤواب إن إيللو
جيمون إنتى إتفى إى او إسطوى إن إسطوي نوفى إيخون
إيتك ميت نشتى إتخين نى فيؤوى :
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
مـذبحـــك
إقبـلهـا إليـك على
ِ
ِ
ت،
رائحـــة بخــور تدخــل إلى عظمتـِك التي في السمــوا ِ

`ebolhiten `psemsi `nte nekaggeloc nem
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 مالئك ِتـك المقـدسيـن.
بـواسطــ ِة خــدمــ ِة مالئك ِتـك
ِ

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،الصديــق
وكما قـبلـت إليـك قــرابيـن هـــابيـل
ِ
.أبينــــا إبــراهيـــم وفلسي األرملـــ ِة

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 نابى هواو نيم نابى كوجى ني إيت هيب نيم ني
.إس اواونه إيفول
aanvaard zo ook de votiefgave van Uw
dienaren, zij die veel hebben en zij die
weinig hebben, openlijk of in het
verborgene.

الكثيــر
ب
ِ  أصحــا،هكــذا أيضا نــذور عبيـدك إقبلهـا إليـك
ِ
.ت والظاهرات
ِ  الخفيا،ب القليـ ِل
ِ وأصحــا

@Nye;ouws `e`ini nak `eqoun ouoh `mmon `ntwou
nem ny``etau``ini nak `eqoun qen pai`ehoou `nte
voou `nnaidwron nai.

ني إث اواوش إى إينى ناك إيخوناإممون إنطواو  :نيم نى
إيطاف إينى ناك إيخون خين باى إيهواو إنتى فواو إن ناى
ذورون ناى .
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
اليـوم هـذه القـرابيــن ،
لـك في هـــذا
ِ

Moi nwou `nniattako `n`tsebi`w `nnye;natako@
na nivyou`i `n`tsebi`w `nna `pkahi@ nisa`eneh
`n`tsebi`w `nni`procoucyou.

 نا: موى نواو إن نى إت طاكو إن إتشفيو إن ني إث ناطاكو
 نى شا إينيه إن إتشيفيو: نيفيؤوى إن إتشيفيو إن نا إبكاهى
. إن نى إبروس سوسيو
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 ِعـوض
ِ  السمائيــا،ت
ِ أعطهـــم الباقيـــات ِعـوض الفانيـــا
ِ
،ت
ِ ت ِعـوض الـــزمنيـا
ِ  األبديا،ت
ِ األرضيا

Nou`you noutamion mahou `ebolqen `aga;on
niben. Matakto `erwou P¡ `n`tjom `nte
nekaggeloc @ nem nekar,yaggeloc =e=;=u.

نو إيو نو طاميون ماهو إيفول خين أغاثون نيفين  :ماطاك
طو إيرواو 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.

ت ،أحطهـم
بيـوتـهـم ومخازنـهـم إمألهــا من ك ِ ّل الخيــــــــرا ِ
يـارب بقـو ِة مالئكتِــك ورؤســاء مالئكتِــك األطهـار.

;`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 بوميفئى هواو إبتشويس خين تيك ميت اورو  :اووه خين باى
كى إ اون فاى إمبير كاف 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* .

وكما ذكروا إس َّمـك القدوس على األرض ،أذكــرهـم هــم أيضا
الــدهـــر ال تتـركهـم عنــك *.
يـارب في ملكـو ِتـك ،وفي هــذا
ِ
* De celebrant roept hier op de oude wijz.
* هـنـا يقـول بلحـن العـتيـقــــة .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Link

لينك

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 اآلباء القديسين

َ
آباؤنا وإخوتنا
َ إذ أخــذت، الذيـن رقــدوا
 ذاكـرا أيضا جمي َع، نيح ُهـــم
سهـم
ْ
َ نـفـو
َ
َ
َ الـذيـن أر
، ــو َك منــذُ البــــــدء
الـقـديسيـن
ْ ض

G

B

،  واألنبيــاء، األطهـار رؤســـا َء اآلبــــاء
آبا َءنـــا
َ

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

َ
َ
َ
، معتـرفـيـن
 والشهدا َء وال، واإلنجيليين
والمبشـريـن
والـرسـ َل
َ
،  الـذيــن كـ َ َملـُـوا في اإليمــــان، الصـديقيـن
وكل أرواح
،  العــذرا َء كـل حيــن، وباألكثـر القـديســةَ المملــوءةَ مجــدا
. والـدةَ اإلله الطاهـرةَ القـديسـةَ مــريــــ َم
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 Altijd-Maagd,
de zuivere Moeder Gods, de heilige Maria,

مجمع اآلباء القديسين

Gedachtenis der Heiligen

الســابـق الصابــ َغ والشهـيـ َد  ،والقـديـس
والـقـديــس يـوحنـا
َ
َ
والـقـديـس
ستفانوس أول الشمـامســة وأو َل الشهـداء ،
إ
َ
َ
َ
البطريرك
الطاهــر اإلنجيلي والشهـيــد  ،و
مــرقــس الــرســو َل
َ
َ
يـس
القـديـس ساويـُرس ،
والـقـديــس كيـــرلــس  ،والـقــد َ
َ
َ
والـقـديس إغـريغـوريـوس ،
بـاسيلـيــوس ،
َ
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

،  والبـار أنبا بـوال، الصديق العظي َم أنبـا أنطـونيــوس
وأبانا
َ
،  وأبانــا أنبـا يحنـس، والثـالثــــةَ أنبـــا مقــارات القـديسيـ َن
وأبـانـا أنبـا بيشــوي وأبــويـنـا القـديسـيـن الروميين
َ والتسعة، مكسيموس ودوماديـوس
َ
واألربعـيـن 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

 وأبـانـا أنبا شنـوده، وأبـانـا أنبـا باخــوم أب الشــــــركـــة
َ
 وأبـانـا أنبـا،  وأبـانـا أنبـا نُـفـر السـائ َح، المتوحــديـن
رئيـس
َ
َ
.قــديسيــك
 وكـــل مصــاف، ف
َ صـمـوئي َل ال ُمعتر
Onze vader abba Pachomius, de
van de koinonia; onze vader
Shenoete de archimandriet; onze
Abba Noefer de anachoreet; onze
abba Samuël de Belijder; en alle
van Uw heiligen.

vader
abba
vader
vader
koren

Gedachtenis der Heiligen

مجمع اآلباء القديسين

* إننـا يا سـيـدَنــا لسنـا أهــال أن نـتـشـفــــــ َع في
َ
 بل هم القيام أمام، أولئــك القديسين
طـوبـاويـة
، نبر إبنِك الوحيد
ِ ِم
* 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

،  يتشفعون في مسكنتنا وضع ِفنا، ليكونوا هم ع ِوضا عنا
تاركا آلثامنا من أجل ِطلبا ِتهم المقدس ِة
ِ ، كن غافرا لخطايانا
. المبارك الذى د ِعى علينا
س ِمك العظيم
ْ ومن أجل إ
ِ
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 ethoe-wab em patriarshies etav enkot,

نـــي إتـــؤش مـــارو طـــا اواو إن نـــي ران إنتـــى نـــين يـــوتى إثـــؤواب 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: إبشويس ما إمطون إن نو إبسيشي تيرو
.نوفى نان ايفول
De Heer schenke hun zielen de eeuwige rust
en vergeve onze zonden.

. ويغـفــر لنـا خطـايـانـــــا،الـــــرب يــنـيـح 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

` re pou`cmou e` ;ouab @ swpi
E
neman @ `amyn.
G

B

E-re poe esmoe eth-oe-wab
neman .

shoopie

.  آمين:  شوبى نيمان: إيرى بو إسمو إثؤواب
Laat hun heilige zegen met ons zijn, Amen.

. آميـن:  تكـون معنـا، بــركـتهـم المقـدســة
Barakat-homol mokadassah faltakoen ma3na
amien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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
ْ  يـــارب، إرحـــــم
ْ  يـــارب، المجــد لـك يـارب
El makhdo
yarabor7am,

lak

ya

rab,

yarabor7am,

Gelovigen

يـقــول الـشعب

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 نيحهـم، يـــارب بــاركـنـــا
yarabo barikna, yarabo naje7 hom
amien.

لينك

Link

الترحيم
Gedenking van de
doden

Gedenken van de doden
الترحيم
` rikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y
A
tyrou @ qen kenf `nnenio] e;ouab
`Abraam nem `Icaak nem Iakwb.

: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. خين كنف إن 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.

حضـن آبـائنـا
تفضل يـارب نيـح نفـوسهـم جميعا في
ِ
. إبـراهيـم وإسحـق ويعقـوب، القـديسيـن

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.
مـــاء الــراحـــــ ِة في
مـوضـع خضــرة على
علهــم في
ِ
ِ
، فـــردوس 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 نيم بى فياهوم خين إف اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك
De plaats waar verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn, in het licht van Uw
heiligen.
المـــوضع الــذي هــرب منـه الحـزن والكآبة والتنهــد في
ِ
.نـــور قـديسيــك
ِ

Gelovigen

يـقــول الـشعب

` cper yn ke ecte ectin @ `apo
W
geneac ic genean @
Oos-per ien ke este estien a-poe kheneas 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،كمــا كــان وهكــذا يكـون
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: تشي مويت خاجون إيخون إيتيك ميت أورو
كاطا إفريتى أون 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، لكي وبهذا كما أيضا في ك ِ ّل شئ،وإهدنا الي ملكوتك
، ويتبــارك ويــرت ِفــع إس ِ ّمـــــك العظيـــم القـدوس

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 إبـنِــك 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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
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
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.

Celebrant

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.

َّس،
ألنـه جعـلنــا أهــال اآلن أن ن ِقــف في هــذا
المــوضــع المقـد ِ
ِ
ونــرفـع أيــدينــا إلى فـــوق ونخدم إسمه القـدوس ،

يقول الكاهن
`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.
Celebrant

En laat ons Hem ook vragen dat Hij ons waardig
maakt voor de communie en de deelname aan
Zijn goddelijke en onsterfelijke Mysteries.

هــو أيضا فلنسألـه أن يجعـلـنـــا مستحقيــن لشــركـ ِة وصعــو ِد
غيــــر المائتــ ِة.
أســــراره اإللهيــ ِة
ِ
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Picwma `e;ouab.
Pi coma eth-oe-wab.

.بى سوما اثؤواب
Het Heilig Lichaam.
.الجسـد 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.

.نسجــد 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.
.والـدم 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
@
`nje
pipantokratwr P¡ Pennou].
Ente pef-gristos inzje
pshoic pennoetie.

pi

pandokrator

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,

يـقــول الـشماس

Diaken

` 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
B

G

Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

لينك

Link

فهرس ال ِقسم
Index van Gebed van
de Breking

Index - الفهرس

Gebed van de Breking

ع
َ سمنـَا للبنــوة بـيـسـو
َ يا الـلـه الـذي سبـ
َ ق فـو
َ المسيح ربنـــا كمســرة إرادت
 كــرامـةَ لمجــد،ـك
َ أنعمـتَ بهـا لنــا بحـبـيـب
َ نعمت
.ــــك
ْ ـك التي

ال ِقسمة

B

لغفــران
الطاهــر
 بـدمــ ِه، هـذا الـذي صار لنـا بـ ِه خالصنا
ِ
ِ
.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

َ
َ
مستحقـيـن
ألنـك جعـلـتـَنـا
،الـرب اإللهُ ضاب َط الكل
نشكُرك أيهـا
ُّ
ُ
 ونكمـ َل،نـقـف في هـذا الموضع المقــدس
 أن،نحـن الخطـــاة
َ
 لكي كما جعلـتـنـا أهـال أن،المقـدس السمائي
هــذا السر
َ
. هكــذا أيضــا فلنستحـق شركت ُهما والتنـاو َل من ُهمـا،نكمل ُ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.
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ال ِقسمة

َ
َ
ح
يا َمن فـت َح
ْأعيـن العميــان افـتح
ُ  إذ نطر،عيـون قـلـوبـنــا
، والخبث الـذي لشبـه الــدنــس،عنـا كل ظلـمـة الشــــر
نحـو بهـاء مجـد َك
ق
ُ ونستطي ُع أن نـرفـ َع أعيننــا إلي فـو
َ
، وكمــا طهــرتَ شـفـتي عــبــد َك إشعـيــا َء الـنبي،القــدوس
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,
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ال ِقسمة

إذ أخــذَ أحــ ُد السـارافيــم جمــرة بـالملقـط من على المذبح
َ ست ش
فـتيك
َ  هـا إن هـذه قـد ل َم، ُوطرحهــا في فيه وقـا َل له
ُ  هكـذا ن،خطايــاك
َ
َ ترف ُع آثا َم
حـن أيضا
 وتـُطهــر جمي َع،ــك
َ
َ َ الطالبيـن رحمتـ
، ـك
 عبيــد ََك،َالضعفــا َء الخطـاة
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,
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ال ِقسمة

، وقـلـوبَنا، وشفا َهنا، وأجسادَنـا،سنـا
َ تـفـضل طهـر أنف
َوأعـطنـا هـــذه الجمـرةَ الحقـيـقـيـــةَ المعطيــةَ الحيــاة
،للـنـفــس والجســد والــــروح

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,
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ال ِقسمة

 والــد ُم الكـريـــ ُم الـلــذان،المقــدس
التي هي الجسـ ُد
ُ
 وال، وال لـلـوقــوع في الـدينـونـــة، ال لـلـدينـونــة،لمسيحـــك
، خــزيــا وتبكيـتــا لــزالتـنــا

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.
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ال ِقسمة

 نكــون مـدانيــن،بغـيــر إستحقــاق
لئــال إذا نـنال منهمـا
ِ
 ولئال تـكــون لنــا كثـرة كراماتـك يا سيـ ِ ّدنـا علَّـة ثـقــ ِل،بهمــا
 اذ نصيـر غـيـر شاكريـن،للـوقــوع في الـدينـونـــ ِة
باألكثــر
ِ
ِ
.بــروحــك القــدو ِس
 بــل أنعـم لـنـــا،لـك أنت المحسن
ِ
Opdat wij er niet onwaardig aan deelnemen,
en erdoor geoordeeld worden, en opdat Uw
over-vloedige
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,
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ال ِقسمة

، بوجه غيـر مخـزي، وسـريــرة مستنيـرة،لكي بقـلـب طاهـر
،  بمحبـــة كاملـــة ورجــاء ثـابــت،وإيمان بغيـر 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
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 التي، َ أن نقــو َل الصالةَ المقـدســة، بغير خـوف،جسـر بـدالة
ن
َ
َ
َ ُأعطاها إبن
 ورسله األطهار،القـديسيـن
الحبيب لتالميـذه
ـك
ُ
 إن في كل زمان إذا صليتُم فإطلبـوا هكــذا: قـائـال ل ُهـــم
...  أبانــا الــذي في السموات: 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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف

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
`tka;edra `nte ni`precbuteroc @

hi

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
* أ ُّووه مارو إسمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
: 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: * چى آفكو إن أوميت يوت إم إفريتي إن هان إيسواو
: إى ناڤ إنچى ني إتصوطون أ ُّووه إڤ إى أونوف
*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

.  يبصر المستقيمون ويفرحون،* ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف

ouoh

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en
nef oe-oom en eh-thief,
* أف اورك إنچى إپتشويس أووه إن نيف اواوم إن
: إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،* أقسم الرب و لن يندم

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: وويب شا إينيه
ِ ّ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي 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 إثؤ َّواب إم
ِ ّ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( * الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا

Maroe-tshashf

ماروتشاسف

* 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 `epetenwnq.

* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
* de Heer beware jullie leven.
، * الرب يحفظ حياتكما

لينك

Link

مرد مزمور باكر
Het Responsorium van
de Psalm van het
Ochtendwierookgebed

مرد مزمور القداس
Het Responsorium van
de Psalm van De
Liturgie

Dat zij Hem verhogen in
de kerk van Zijn volk

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه

 وليباركوه علي،فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
 ألنـه جعــل أبــوة مثــل،منـابــر الشيــوخ
،بصر المستقيمـون ويفــرحـــون
ِ  ي،الخــراف

 أنـك أنت هـو الكاهــن إلى األبــد علي،أقسم الـرب ولـن ينـدم
.طقـس ملشيصادق
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk,
en Hem loven in de raad der oudsten, want Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde. De
oprechten zien het en verheugen zich. De
Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
Gij zijt priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchisedek.

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk

فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك
، )...(  وأبينــا األسقـف المكرم، )...( البابــا األنبـا
. امين هلـليـلــويــا: الـرب يحفــظ حيـاتـكـما
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.

لينك

Link

إنجيل باكر
Evangelie van het
Ochtendwierookgebed

إنجيل القداس
Evangelie van De
Liturgie

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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 فلنسأل اللـه ضابط الكل  ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

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
نسـأل ونطلـب مــن
ِ

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.
أذكـر يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة  ،الـوحيـد ِة المقـدسـة ،
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: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
: مونيس
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-orthozokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Vaders

أوشية البطريرك واألساقفة

Celebrant

يقول الكاهن

:ai
etsop
icjen
auaryjc
`n]oikoumeny sa auryjc .
. ثاي إتشوب يسجين أفرجيس إنتي إيكوميني شا أفرجيس

Deze Kerk die van het ene einde tot het
andere einde van de wereld is.
.هـــذه الكائنــة 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 pa pa ava (...) .
إبروس إيف إكصاستى إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
. )...(
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba elanba (…),

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: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
: أليكساندرياس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,

،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el3ozma el-iskendereje,

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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Plaats

أوشية الموضع

يقول الكاهن
Qen ou`areh `areh `erwuo (`erof) nan

Celebrant

@ `nhanmys `nrompi nem hancyou
`nhirynikon.
خين او آريه آريه إيرواو (إيروف) نان  :إنهان ميش إن
رومبي 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
`Ari`vmeu`iP¡ `n`tcwtyri`a `mpaitopoc
@ `e;ouab `ntak vai @ Nem topoc niben
]nem monactyrion niben `nte nenio
`nor;odoxoc.

Celebrant

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
المــوضـع
أذكـر يارب خـالص هـــذا
ِ
ِ
المـواضع وكل أديـــر ِة آبـائنــا األرثــوذوكسييــن.

Diaken

يـقــول الـشماس
`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:  سوتيرياس طو كوزمو: إبروس إيف اكصاستى إيبرتيس
) (كي تو موناستيريو إيمون طوطو: *) تيس بوليؤس إيمون طافتيس
Bid voor het heil van de wereld, (onze stad)*,
(onzeklooster)

،*) (ومـدينتـنـا هـــذه,العـالــم
خــــالص
صلـوا مــن أجـ ِ ّل
ِ
ِ
Salloe men akhl gallas el-3elem, wa medienetne
hezihie*, (wa dayrona haza)
)(وديرنا هذا

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.

واألقاليـم
المـدن
وسـائـــــر
.والجزائــر واألديـــر ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Nem polic niben@ nem ,wra niben
@ nem ni]mi@ nem poucolcel tyrf.
 نيم بو:  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 زينتِها

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh
nahmen
tyren
`ebolha
ou`hbwn@ nem oumou nem oumonmen
nem oukataponticmoc@ nem ou`,rwm

 نيم اومو نيم اومون: اووة ناهمين تيرين إيفول ها اوإهفون
 نيم او إكروم: مين نيم اوكاطا بونتيس موس
Red ons allen van de hongersnood,
epidemieën
en
aardbevingen,
overstromingen en brand,
، والغرق
،  والزالز ِل، والوباء
الغالء
ونجنا كلنا من
ِ
ِ
ِ
،والحريق
ِ

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: نيم او إك مالوسيا إنتي هان بارباروس
 نيم إيفول ها إب جين طونف إإبشوي إنتي: إنتي بي شيممو
. هان 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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Natuur
(de hemelwinden - de
wateren van de rivieren
- het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
)(أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

Celebrant

`Arikataxioin

يقول الكاهن

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.

أرى كاطاكسن إبشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى
 نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى,  نيم نى مواو إنتى إفيارو, إبكاهى
.  إسمو إيرواو,  خين طاى رومبى ثاى, روت إنتى إتكوى
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.
 وصعــو ِد ميـــا ِه،األرض
ت
تفضل يارب أهـويـة
ِ  وثمــرا،السمــاء
ِ
ِ
.بـاركهـا
ِ ب ونبـا
ِ  والـزروعِ والعشـ،األنهــــار
ِ ، 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: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
: إبكاهي
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
niiarwou `mmwou @

:

`nte

nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroooe em moo-oe,
:  إنتى ني يارواو إم مواو: 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 eroooe,
: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو إيرواو
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسيح 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.

:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. إنتيف كانين نوفى 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 gata-jene.

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 `ep
` swi kata nousi kata vy`ete

vwk `n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @
marou;iqi `nje nef`;lwm@ marou`asai `nje
nef-outah.

 ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
 مارو: اونوف إم إبهو إم إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
. آشاى إنجى نيف أوطاه
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
 فـــِّــرح وجـــــــه، كمقدارهـا كنعـمتـِّــك
أصعـدها
ِ
ِ
، حـرثـهــــا ولتكثــر أثمـارهــا

Celebrant
يقول الكاهن
Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioikonomin `mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou
`epi`,lom `nte ]rompi hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين: سيف طوطف إى او إجروج نيم اواوسخ
 إسمو إيبى إكلوم انتى: إم بين جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تى رومبى هيتين 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: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت: بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيرهيلبيس 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.
،والضيف
ب
 من أج ِل األرمل ِة،فقراء شعبك
من أج ِل
ِ
ِ
ِ
ِ واليتيم والغري
. ومن أج ِلنا كلنِا نحن الذين نرجوك ونطلب إسمك القدوس

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: جى نين فال إن اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
 أري اووى نيمان كاطا تيك. تى إنطو إخرى نواو خين اوسيو إينانيف
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين,ميت أغاثوس
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.
عطيهم طعامهم في حين
ِ  ألنك أنت الذي ت، ألن أعين الكل تترجاك
،  إصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

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: موه إن نين هيت إن راشى نيم اواونوف
إفروشى إنتوتين خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين إيرهواو
. خين هوف نيفين إن أغاثون
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.

 لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، كل شيء ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.

.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Gebed voor de
Bijeenkomsten

أوشية اإلجتماعات

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

Celebrant

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 فلنسأل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
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 إبتشويس إننين جين ثواوتي إسمو إيرواو .
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten, Zegen ze.

صالحــك يا محـب البشــــر  ،اذكـر
نسـأل ونطلـب مــن
ِ
يـــــارب إجتماعاتـِنــا  ،باركهــــــــــــا .

Diaken
`Proceuexac;e
`uper
ek`klyciac
tautyc
cun`eleucewn `ymwn.

يـقــول الـشماس
tyc
`agi`ac
ke
twn

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
ekh-teme3etne.

(el-keniese) elmokaddasah

we

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Myic e;rouswpi nan `naterkwlin
`nattahno @ e;renaitou kata
pekouws `e;ouab ouoh `mmakarion.
 إثرين: ميس إثرو شوبي نان إن أت إير كولين إن أتطاهنو
.أيطو كاطا بيك 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،بغيـــر مانـــع وال عـائـــق
أعـط أن تكـون لنـا
ِ
ِ
. كمشيئتـِّك 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.

هانئي إن إفشي هانئي إن أنطوفو هانئي إن إسمو  :أري خاريز
ستي 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.
تي ميت شيمشى إيذولون خين او جوك فوجس إيفول خين بي
: كوزموس
Ontwortel de afgoden-verering in z’n
geheel uit de wereld.

، العالم
األوثان بالكمال إقلعها من
عبادة
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

`Pcatanac nem jom niben ethwou `ntaf
qemqwmou ouoh ma;ebi`wou capecyt
`nnen[alauj `n,wlem.
إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت هواو إنطاف خيم خومو اووة
. ماثيفي اواو صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم
Verbrijzel Satan en al zijn boze krachten
en verneder hen snel onder onze voeten.

أقدامنا
 إسحقهم وأذلهم تحت، الشيطان وك ُّل قوا ِته الشرير ِة
ِ
.سريعا

Celebrant

يقول الكاهن

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @
maroukyn `nje nivwrj `m`ptako `nte
niherecic.
 ماروكين: ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري إممواو كورفو
: إنجي 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.
ني جاجي إنتي تيك إككليسيا إثؤواب إبشويس  :إم إفريتي
إنسيو نيفين تينو ماثيفيو.
Verneder de vijanden van Uw Heilige
Kerk, o Heer, nu evenals in alle tijden.

أعــداء كنيستـِّـك المقـدســ ِة يــارب  ،مثـل كـ ِ ّل زمــان واآلن
أذلـهـــــم .

Celebrant

يقول الكاهن

Bwl `ntoumet[acihyt `ebol@ matamwou
`etoumetjwb `n,wlem.
 ماطا مواو إيتو ميت: فول إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
: جوب إن كوليم
Breek hun hoogmoed, laat hen hun
zwakheid snel leren kennen.

،  عــرفـهــم ضعـفـهـم ســريعــا، حــل تعـاظمهـــم

Celebrant

يقول الكاهن

Kwrf
`nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a noukakougri`a noukatalali`a
etou`iri `mmwou qaron.
كورف إننو إفثونوس نو إيبي فولي نو مان كانيا نو كاكو
.جريا نو كاطا الليا إت او إيري إممواو خارون
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.
إبتشويس أريتو تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو
سوتشيني  :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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Twnk P¡ V] @ maroujwr `ebol `nje
nekjaji tyrou @ marouvwt `ebol
qa`thy
`mpekho
` je
n
ouon
niben
e;moc] `mpekran `e;ouab.

طونك إبتشويس إفنوتى  :ماروجور إيفول إنجى نيك جاجى تيرو :
ماروفوت إيفول خا إتهى إمبيك هو إنجى اواون نيفين إثموستى إم
بيكران إثؤواب .
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.

قــم أيهــا الـرب اإللــه وليتـفـــرق جميــع أعــدائــك  ،وليهـــرب
قـدام وجهـِّـك كل مبغضي اسمـــك القـــدوس.
مــن
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

Peklaoc de marefswpi qen pi`cmou
`ehananso `nso nem han`;ba `n`;ba eu`iri
`mpekouws.
بيك الؤس ذى ماريف شوبي خين بى إسمو إيهان آنشو إنشو
. نيم هان إثفا إن إثفا إف إيرى إمبيك اواوش
Maar Uw volk, laat hen gezegend worden
tot duizend maal duizend, en tienduizend
maal tienduizend, Uw wil vervullend.
ت
ِ وأمــا شعـبـــك فليكــن بالبــركـ ِة ألـــوف ألـــوف وربـــوا
.ربـــوات يصنعــون إرادتـــك

Celebrant

يقول الكاهن

ْ إ ْجعلنــا ُمستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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 `umwn tw Kuri`w
`klinate.
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.

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.

إبروس خومين ثيؤ ميطا
. فوفو أمين
ُ
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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

Link

لينك

قانون الختام
De Afsluitende Canon

De hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi
nan `ntekhir3n3 : cemni nan `ntek
hir3n3 : 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:  موي نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان إنتيك هيرينى
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.خطايانا

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

* 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.

 آرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.
. إلي األبد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
* 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.

واو إنتي
ُ  خين إب او:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4
tovbo `nnenh3t : `nte4talso `nni2wni
: `nte nenyvx3 nem nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* 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 hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

*Tenovw2t `mmok w
` P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e=0v :
ge ( (ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk
) sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en heeft ons verlost.

/  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.قمت ) وخلصتنا

De Hymne van de Zegen - لحن البركة

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: إڤلوجيمينوس
. 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:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
.  بالين إن تيس إبسيس تيس: 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،  أوصنّا فى األعالى،  وأيضا إلبن داود، أوصنّا إلبن داود
، األعالى

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
` canna baceli tov Icra3l : palin
W
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:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.إبصالين 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:  فلنرتل قائلين،  وأيضا ملك إسرائيل، أوصنّا ملك إسرائيل
. هلليلويا

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 - لحن إك إسمارواوت

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

خين إفران إم إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنفما إثؤواب اونوتى
إن اواوت  :إف إسمارواوت إنجى إفنوتى إفيوت بي
باندوكرارطور .
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

1

`Amyn.

Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant
`F`cmarwout

`nje pefmonogenyc
`nsyri I=y=c P=,=c Pen¡ .

إف إسمارواوت إنجى بيف مونو جينيس إنشيرى إيسوس بى
إخرستوس بين تشويس .
Gezegend zij Zijn Eniggeboren Zoon,
Jezus Christus onze Heer.
مبــــارك إبنــه الــوحيــــد يســوع المسيح ربنـا.

يـقــول الـشماس

Diaken

2

`Amyn.

Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant
`F`cmarwout

`nje Pi`pneuma =e=;=u
`mparaklyton .

إف إسمارواوت إنجى بي إبنفما إثؤواب إم باراكليتون.
Gezegend zij de Heilige Geest, de
Trooster.

مبــارك الـــروح القـــدس المعـــّْزي.

يـقــول الـشماس

Diaken

3

`Amyn.

Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

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.
 واحد هو،  واحد هو اإلبن القدوس، واحد هو األب القدوس
.  آمين، الروح القدس

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,
إس شوب نيماك إنجى تي أرشى خين إب إيهواو إنتى تيك
:  خين إف اواووينى إنتى ني إثؤواب: جوم
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.
:  خاجوف إمبى سيو إنتي هان أطواو َّوي: إيفول خين إثنيجى
.أنوك أى 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 n
` nefouwm
`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:
، أقسم الرب ولن يندم

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: جي إنثوك بي إف اوويب شا إينيه
.ملشي سيديك
Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
 الرب عن، أنك أنت الكاهن إلى األب ِد على طقس ملكي صادق
.يمينك

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
inepiskopos)3 ava ( ... ) .

نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس إن أبوسطوليكوس ( بين
. )...(  أفا3 )يوت إثؤواب 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 يثبتهما 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.
إنتيف سيفيو إن نو جاجى تيرو صا بي سيت إن نو إتشالفج
. 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

Diaken

يـقــول الـشماس

Qen ouhiryny @ kata pefnis]
`nnai .

gen oe hierienie, kata pef nieshtie en nai.
.خين او هيرينى كاطا بيف نيشتى إناى
in vrede, naar Zijn grote genade.
.بسالم كعظيم رحمته

يـقــول الـشماس

Diaken

Eulogitoc Kurioc` o :eoc ic touc
`e`wnac @ `amyn.
Evlokhitos Kirios o Theos is toes e-oonas, Amien.
: إفلوجيطوس كيريوس اوثيؤس إيس طوس إي اوناس أمين
Gezegend is
eeuwigheid.

de

Heer

God

tot

in

: مبارك الرب اإلله إلى األب ِد آمين

Diaken

يـقــول الـشماس

Nie;noc tyrou `cmou e` P¡ @
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، وحق الرب يدوم إلى األبد آمين
Zoksa patrie - ذوكسابتري

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

 ويستجيب لنا، أطلبـوا لكي يرحمنـا اللـه ويتـــراءف علينـــا
. ويعيننـــا

Diaken

يـقــول الـشماس

`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: إنتيف جير بي راسموس نيفين إيفول هارون
:  خين نى تيهو نيم ني إبروس إفشى: ناهتي إفمين 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

Diaken

يـقــول الـشماس

`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:  طو إتريس ماكاريو: إنتى بين يوت إتطايوت
:  بي مينوس بي مينون: باتروس 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
pima `n`ecwov `nal30inon :

`3mwn:

arshie e-ree os arshie e-ree on iemon,
pie ma in e-so oe in alisienon,
 بى ما إن إيسواو: أرشى إيري اوس أرشى إيرى اون إيمون
: إن أليثينون
de herder der herders, de overste van
onze aartspriesters.
،  الراعي الحقيقي، رئيس رؤساء كهنتنا

Diaken

يـقــول الـشماس

Kata `fr35 `n5metov3b `mMelxice
dek 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 eso-web)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 apostoliekos ( penioot es-o-web in episkopos)3
ava (...)

( : نيم بيف كي إشفير إن لي طورغوس إن أبوسطوليكوس
.)...(  أفا3) إثؤواب إن إيبيس كوبوس
بين يوت
ّ
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 ovoh
piman`ecwov `n`aja0oc :
Iesos pie Egrestos pie heej-ieb in alisienos
owoh pie man iso-oe in aghasos,

 اووه بى ما إن: إيسوس بى إخرستوس بى هييب إن أليثينوس
: إيسواو إن 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

يـقــول الـشماس

Diaken

Ovoh `nte45 na4
gam3 `nnotem.

`novc3ov

`n

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
ِ

يـقــول الـشماس

Diaken

`Ntefaiten
`nem`psa
`ebolqen
]koinwni`a
nefmuctyrion =e=;=u @

e;ren[i
@
`nte

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.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.
Trug naar het Dankgebed - الرجوع الي صالة الشكر

Absolutie van de
Dienaren
تحليل الخدام

Absolutie van de Dienaren

تحليل الخدام

عبيدك خدام هذا اليوم القمامصة والقسوس
، والشمامسة واألكليروس وكل الشعب وضعفي
 اآلب، يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس
، واإلبن والروح القدس
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 فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية

 ومن فم ناظر اإلله اإلنجيلي، ومن أفواه اإلثني عشر رسوال
 والبطريرك القديس ساويرس، مرقس الرسول الطاهر والشهيد
، ومعلمنا 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، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة
ذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس
 ومن أفواه الثالثمائة والثمانية عشر المجتمعين، إغريغوريوس
، 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...( ومن فم أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا
 ومن فم حقارتي ألنه مبارك ومملو ء، )...( أبينا األسقف المكرم
مجدا إسمك القدوس أيها 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

Link
لينك
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

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: بي اهموت غار ام افنوتي إفيوت بي باندوكراطور
: خاريس 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 kienonie-a nem tie zore-a, ente pie Pnevma ethoewab em parak-lieton.

 نيم تي كينوني أ نيم تي: إيسوس بخرستوس بين تشويس
:  إنتى بي إبنفما إثوؤاب إم باراكليتون: ذورى أ
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: إف إإي إإهري إيجين إت أفى
.)...(  بابا أفا:إتطايوت إن 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:  إف إيطاجرو هيجين نو إثرونوس: إفنوتي إنتى إتفي
: هان ميش 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
`nnou[alauj `n,wlem.

tyrou

capecyt

Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.

 صابي سيت إن نو إتشا لَفج: إنتيف ثيفيو إن نو جاجي تيرو
: إن 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: طوبه إي بي إخرستوس إإهري إيجون
. نان 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
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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
gariestoe mono khe-noes,

patros,

ke

ie

:  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,
`

 إيسو إخريستو: إيو كيريو ذي كي ثيؤ كي سوتيروس إيمون
:  كي إى 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، ربنـــا وإلهنـــا ومخلصنـــا يســـوع المسيــــــــح
، وعـطيــة الــروح 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:  كي ماكاريو طاطو: إ إي ميطا طو أجيو طاطو
: ) بابا كي باطريارخو...( إيمون بابا آفا
zij met onze heilige rechtvaardige vader, paus
abba (...), Paus en Patriarch,

) بابــا...( تكـون مع القـديس الطوباوي أبينـا البابا أنبـا
، وبطريـــرك

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:  بوليؤس أليكسان إدرياس: تيس ميغالو
: إن 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: نيم إت بوليس إم بين نوتى ييروساليم
. نيم تى ليبيا نيم نوبيا نيم نى إي ثافش نيم آفريكيا: بي مينت
de stad van onze God Jeruzalem en de vijf westelijke
steden, en Libië, Nubië, Ethiopië en Afrika.

 وليبيـــــا والنوبــة،  والخمس مدن الغربية، ومدينـة إلهنا أورشليـم
.والحبشة 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: كى طو أجيو كى مكاريو إي ذي سيمو طاطو
. )...( إيمون 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: اورثوذوكسو إيمون إيبسكوبو تيس
.طون 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
.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 (...) toe
makarioo
) تو مكاريو...( لحن

De hymne toe makarioo

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: ) تو ماكاريو طاطو...(
: طاطو
De gezegende (...), onze zeer heilige, meest
eerbiedwaardige vader,
، ) الطوباوى الكلى اإلكرام...(

De hymne toe makarioo

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 Aleksandrias,

 بابا كى: باتروس إيمون أﭫ ثين دو كى ذيس بوطو
:  تيس ميغاليس بوليؤس أليكسان درياس: باطريارخو
heer en meester. Paus en Patriarch van de
grote stad Alexandrië,
،أبونا وموالنا وسيدنا بابا وبطريرك المدينة العظمى اإلسكندرية

De hymne toe makarioo
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: ليـبيس بين ضا بوليؤس إثيو بياس
:  بى مينوس بى مينون:  باتروس باتيرون: جيس 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

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 iekoe me-nies,

 إتريتو كى ذيكاطو:  أرشى إيريؤن إيمون: أرشى إيريؤس
:  كى إكريتو تيس إيكومينيس: طون 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

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 ذيسبوطا
dat zijn jaren talrijk mogen zijn, Bewaar, o Heer, onze
hogepriester (gedurende vele jaren, o Meester)3.

 سيدنا رئيس كهنتنا يا رب إحفظه ( لسنين كثيرة، فلتكن سنوه عديدة
. 3) يا سيدنا

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

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
.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 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 ethoe-wab e-te nai ne noe ran.

 إت إسخيوت: تى ميتى إسنوتى إن أريتي إم بى إبنفما إثؤواب
. إيتي ناى ني نوران: خين نى 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

Refrein

المرد

(Eu`eswpi)=b `ejen `t`ave `mpeniwt
e;ouab `nar,y`ereuc papa abba
(...).
(Ev e-shoopie)2 ezjen et a-fe em penjoot ethoe-wab en arshie erevs pa pa ava (…).

 إيجين إت أفي إم بين يوت إثؤواب إن2) ( إف إي شوبى
. )...( أرشى 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 إسنوتى تي تى هيلبيس: تى هوويتي تى تى آغابى
.تى ماه 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:  تى ماه إتيو تي تى بارثينيا: تى ماه إفطو تى بى طوفو
. ماه سو 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 ماه إشمين تي تى ذى كي: تى ماه شاشف تي تى صوفيا
.  تى ماه إبسيتى تي تى ميت ريم رافش: اوسيني
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: تى ماه ميتى تي تى هيبومونى
. تى ماه ميت إسنوتى تي تى إن إكراتيا: ريف اواو إنهيت
De tiende is geduld, de elfde is lankmoedig-heid, de
twaalfde is ascese.

 الثانيــة عشـر،  الحاديــة عشــر طــول الـــروح، العاشــرة الصبــر
، النســـــــك

Refrein

المرد

(Eu`eswpi)=b `ejen `t`ave `mpeniwt
e;ouab `nar,y`ereuc papa abba
(...).
(Ev e-shoopie)2 ezjen et a-fe em penjoot ethoe-wab en arshie erevs pa pa ava (…).

 إيجين إت أفي إم بين يوت إثؤواب إن2) ( إف إي شوبى
. )...( أرشى 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 ishoopie, if i-ir apolivien em moo-oe, if i-ir
apolivien em moo-oe.

 إف إإير أبوليفين:  إس إيشوبى إس إيشوبى: أمين أمين أمين
:  إف إإير أبوليفين إممواو: 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, gen nie iho-oe tieroe inte inne-ten
oon-g).

 نوتين خين نى:  إس إيشوبى إس إيشوبى: أمين أمين أمين
. إيهواو 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
De Paulinische Brief - البولس

De hymne A-pet zjiek 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: أبيت جيك إيفول
. آفتشي 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
nemoo-ten, a-pet gel-goolf ashf hiezjen piestavros.

 أبيت خيل خولف شوب ني: أبيت خيل خولف ناف إيروف
. أبيت خيل خولف أشف هيجين بي إستافروس: موتين
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،  المذبـوح كائـن معكم، المـذبـــوح نظــروه
.الصليــب

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.

: كي نين كي آإى كي إسطوس إى أوناس طون إى أونون
. آمين
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:  ثاي تي تي سيفيروس: ثاي تي تي نو إيتي
. ني 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: ²)(إيري بي إسمو إنتي إترياس إثؤواب

. نيم بي إبنفما إثؤواب
(De zegen van de Heilige Drie-eenheid )² ,
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest .

 اآلب واإلبـــن والــــروح²)(بــــركـة الثـالــوث األقـــــــدس
.القـــدس

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 إيسوس²)(إيري بي إسمو إنتي ثيؤطوكوس
. بي 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 إن²)(إيري بي إسمو إم بين باطريارشيس
. )...( أرشي إيريفس بابا آفا
(De zegen van onze patriarch )², de eerbiedwaardige 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 طايوت²((إري بى إسمو إم بين إي بيسكوبوس
. )...( آفا
(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 e-shoopie, 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)

De hymne Apekran
(voor de heiligen )

لحن أبيكران
) ( للقديسين

De hymne Apekran (voor de heiligen)

) لحن أبيكران ( للقديسين

` pekran ernis] qen
A
`n<ymi `w pimakarioc :

`t,wra

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

` i`agioc ettaiyout qen ni`agioc
p
tyrou peniwt e;ouab abba (...)
pie akhios et tajoet gen nie akhios tieroe penjoot
eth-oewab ava (…).
 بين يوت إثؤواب: بى آجيوس إتطايوت خين نى آجيوس تيرو
. )...( آفا
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 `n,aricma
@ ,ere pekcwma e;ouab :
Shere pek em hav ethmeh en gariesma, shere
pek sooma eth-oewab,
 شيرى بيك سوما: شيرى بيك إمهاف إثميه إن خاريسما
: إثؤواب
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
:  ماتيهو إيبى إخرستوس إممانوئيل: نيفين
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)

) لحن أبيكران ( للقديسين

`nje peker`vmeu`i ettaiyout
`wpiagioc Abba (...).

:

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

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
thoo-oetie haros,

 بى إهلوج إف الؤس إت ثواوتى: بى إهلوج تى تى إكليسيا
: هاروس
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...(  بى أجيوس: بى إهلوج إف ليمين إم باى مارتيروس
. مارتيروس إنتى بين 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

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:  أوبى سوتب إنتى بي إخرستوس: بى إهلوج بى بيكران إثؤاب
. )...(  بى أجيوس: جورى إن ذي ناتوس إت 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 (…).

 إم بيكران أنون خانى إخرستيانوس: إيشوب أن شان إير إف ميـﭭئى
)...(  او بى أجيوس:  إير اى ثيليل 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:  شيرى بى شويج إن جينيؤس: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: بى 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:  بى سترا تيالتيس إيطايوت: شيرى ناك اوبى مارتيروس
. )...(  بى أجيوس: مينريت إن نى بي 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 oeooinie, fa pie ran et holkh ethmeh en oo-oe, pie akhios (…).

 فا بي ران:  اوبى فوستير إت إير اواوينى: اواونياتك خين او ميثمى
. )...(  بى أجيوس: إت هولج 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:  خين نى كورا تيرو إنتى إبكاهى: أبيكران صور إيماشو
. )...(  بى أجيوس: إبتشويس تى نان 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:  إيطاﭫ طوبف إيروك: كالوس إيروك كالوس بى بى ران
 بى أجيوس:  اوبى مارتيروس إنتى بي إخرستوس: طوبف إيروك
. )...(
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.

:  اوبى أثلوفوروس إممارتيروس: طوبه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كا نين نوﭭـى نان إيفول: )...( بى أجيوس
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

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.

:  مويسيس نيم أأرون نيم نيك إبروفيتيس: آدام أبيل ماثوصاال
.  ماهاب إيروي نيم باي الؤس: آمويني تيرو إمفواو
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: آف إير إنجى او أت شرين خين ني هيومي
 آف إير ناي:  إن إت شيفيو إن ناي بيث نانيف: إخري إنخيتو
. نوج إن ني إم بيت هواو ني
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:  خين نين جيج إم إفنوتي إممي: آدام بي شورب إن ثاميو
 جى بي إخرستوس أف اي: بى بي شورب إيطاف إير ميثرى
. إإخري اي آمينتي
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:  نيم إيسآك نيم ياكوب: نوئى بي إثمي نيم أبرآم
.  آف إير خا بيف جين اي: ماهاب 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.

:  دافيد إبؤرو إمبي إسرائيل: مويسيس بي نيشتي إم إبروفيتيس
.  آف إير خا بيف جين اي: سولومون فاتي صوفيا
Mozes de grote profeet, David de koning van Israël en de
wijze Salomo hebben getuigd over Zijn komst.

 شهد:  سليمان ذو الحكمة:  داوود ملك إسرائيل: موسي النبي العظيم
. علي مجيئه

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 Danieiel, av er methre ga Pensootier, af hool sha roo-oe epie kolasies.

 آف إير ميثرى خا:  ييزيكئيل نيم دانييل: إيصائياس نيم ييرمياس
.  أفهول شارواو إيبي كوالسياس: بين 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 ekhoof, a-Piegristos ep oero ente ep-oo-oe, af hool
sha roo-oe e-pie kolasies.

:  جوك إيفول إإهري إيجوف: أن نو إبروفيتيا إثؤواب
. أفهول شارواو إيبي كوزموس: آبخرستوس إبؤرو 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:  صاجي نيم بين يوت آدام: آبخرستوس إبؤرو إنتى إب اواو
.  إنتى سوتي إممون نيم نيك شيري تيرو: إثفي تيك 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:  ليس ألجلك هذا المكان:  تكلم مع أبينا آدم قائال: المسيح ملك المجد
. وبينك جميعا

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 tastok erof en kesop.

 بي ما:  إنثوك نيم ني إثؤواب تيرو: ماشيناك إيبي باراذيسوس
.  ماطاستوك إيرف إن كيسوب: إيطاف 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 `eh
` r3i `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.

 مـريم أم يسوع:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
. ليغـفـر لنا خطايانا: المسيح

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.

:  ني خوروس إنتى ني إبروفيتيس: طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان ايفول: نيم ني إثمي نيم ني ذيكيؤس
Bid tot de Heer namens ons, o koren van profeten, vromen
en rechtvaardigen, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  واألبرار والقديسين:  يا صفوف األنبياء: أطلبوا من الرب عنا
. خطايانا
Trisagion - لحن أجيوس

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.

إيفول فا تى إسطولى إن إيرمان: فا نى تينه إنهات إت فورش
. فا بى خوك إمارغاريتيس ميخائيل بى أرشى أنجيلوس: إنوب
Gij met de uitgespreide zilveren vleugels, met het gouden
pantser gewaad, met het kleed vol edelstenen, o aartsengel
Michaël.

: الرمانات الذهب
ُ  صاحب ال ُحلة ذات: صاحب االجنحة الفضة المبسوطة
.  ميخائيل رئيس المالئكة: صاحب المنطقة الجوهرية

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.

:  شا بي شومت ان ألو إن أجيوس: إنثوف أفهول شا بابيلون
 إنتي نابوخوذونوسور: أفناهمو إيفول خين تي إهرو إن إكروم
. إبؤرو
Hij vloog naar Babylon, tot de drie heilige jongelingen, en
redde hen uit de vuuroven van koning Nebukadnessar.
:  و خلصهم من أتون النار:  الي الثالثة فتية القديسين: هو مضى الي بابل
.الذي لنبوخذ نصر

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 po-nie-ron, gen ep taho eratf em Michaiel, pie nieshtie en arshie ankhelos.

:  نيم نيف إستراتيا إمبونيرون: آ إبصاطاناس تشي شيبي إمفواو
.  بي نيشتي إن أرشي أنجيلوس: خين إبطاهو إيراتف إم ميخائيل
De satan is heden beschaamd, met zijn kwade machten,
door de aanwezigheid van Michaël, de grote aartsengel.

 رئيس:  باقامة ميخائيل:  وعساكره الشريرة: الشيطان إفتضح اليوم
. المالئكة العظيم

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.

 تي إن اوشي إنتي إمبي ذيافولوس: آميخائيل بي أرشي أنجيلوس
 شا إبجوك إيفول إنتي ني:  أف فيرفورف صابي سيت اي إفنون:
. إينيه
De aartsengel Michaël sloeg de vleugels van de duivel en
wierp hem in de diepste afgrond tot het einde der tijden.
 الي:  وألقاه الي أسفل العمق:  ضرب أجنحة ابليس: ميخائيل رئيس المالئكة
. كمال الدهور

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 eep soe-en tie methmie.

:  أفشوبي نيم ني أبوسطولوس: بي أرشي أنجيلوس إثؤواب ميخائيل
.  إيخون إإبسوين تي ميثمي: شا إنتو طاستو إنتي إيكوميني
De heilige aartsengel Michaël was met de apostelen, totdat
zij de wereld terugbrachten tot de kennis der waarheid.
 الي:  حتي ردوا المسكونة:  كان مع الرسل: رئيس المالئكة المقدس ميخائيل
. معرفة الحق
Trisagion - لحن أجيوس

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.
.الســالم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
Ke too pnevmatie soe.

.كـــيطو إبنفماتـــــي سو
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا
ِ

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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 فلنسأل اللـه ضابط الكل  ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

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
نسـأل ونطلـب مــن
ِ

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.
أذكـر يـارب سـالم كنيس ِتــك الـواحـدة  ،الـوحيـد ِة المقـدسـة ،
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: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
: مونيس
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-orthozokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

:ai
etsop
icjen
auaryjc
`n]oikoumeny sa auryjc @ Nilaoc
tyrou nem ni`ohi tyrou `cmou `erwou @

 ني: ثاي إتشوب يسجين أفرجيس إنتي إيكوميني شا أفرجيس
: الوس تيرو نيم ني اوهي تيرو إسموا إيرواو
Deze Kerk die van het ene einde tot het
andere einde van de wereld is, Zegen alle
volken en alle kudden.

 كـ َّل، هـــذه الكائنــة مـن أقاصي المسكـونـ ِة إلى أقـاصيهــا
، طعـان باركهـم
ب وكـل القـ
ِ الشعـو
ِ

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.

بي أورو (بي أرشي) ني ميت ماطوي ني أرخون ني سوتشني
ني ميش نين ثي شيف نيم نين جين موشي إيخون نيم نين
.جين موشي إيفول سيل سولو 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.

 هوب غار: إبؤرو إنتي تي هيريني موى نان إنتيك هيريني
: نيفين أكتيتو نان
O Koning van de vrede, schenk ons Uw
vrede, want U hebt ons alles gegeven,

 أعطنـا سـالمــك ألن ك َّل شي قــــد،يا ملــك الســالم
، أعطيتـنــــا

يقول الكاهن

Celebrant

`Jvon nak V] Pencwutyr @ je tencwoun
`nkeouai an `ebyl `erok @ pekran `e;ouau
petenjw `mmof.
إجفون ناك إفنوتي بين سوتير  :جي تين سواون إنكي اوواى
آن إيفيل 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.
إقـتـنـنـا لـك يا اللـه مخلـِّصنــا ألننــا ال نعـرف آخر سـواك،
إسمـك القـدوس هـو الـــذي نقـولــه.

يقول الكاهن

Celebrant

Marouwnq `nje ny`ete noun `m'u,y hiten
Pek`pneuma `e;ouau.
مارو أونخ إنجي ني إيتي نون إم إبسيشي هيتين بيك إبنفما
إثؤواب :
Moge onze zielen leven door Uw Heilige
Geest,

فلتحيـا نفــوسنـا بــرو ِ ّحـك القـدوس ،

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 هان نوفي اوذي خابيك الؤس تيرف
en laat de dood, die door zonde komt,
niet heersen over ons, Uw dienaren,
noch over heel Uw volk.
 مــوت الخطيــة وال على، وال يقـــوى علينـا نحــن عــبـيـدك
.كـ ِ ّل شعبـِـك

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Vaders

أوشية البطريرك واألساقفة

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

Celebrant

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 فلنسأل اللـه ضابط الكل  ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

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
نسـأل ونطلـب مــن
ِ

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 pa pa ava (...) .
إبروس إيف إكصاستى إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
. )...(
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba elanba (…),

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: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
: أليكساندرياس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,

،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el3ozma el-iskendereje,

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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن
Qen ou`areh `areh `erwuo (`erof) nan

Celebrant

@ `nhanmys `nrompi nem hancyou
`nhirynikon.
خين او آريه آريه إيرواو (إيروف) نان  :إنهان ميش إن
رومبي 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.
إفجوك إيفول إن ثي إثوواب إيتاك تين هوطواو إيروس إيفول
هيطوطك إمميت أرشي إيريفس كاطابيك اواوش إثؤواب اووه
إم ماكاريون .
het heilig hogepriesterschap vervullend,
dat U hem (hun) zelf hebt toevertrouwd
naar Uw heilige en gezegende wil,
ت المقـدســـة التي إئتمنتـه عليهـا من
مكمــال رئاســـة الكهنـو ِ
قـِبَّلـك كإراداتـِك المقدسـة الطوباويـة.

Celebrant

يقول الكاهن

Euswt `ebol `m`pcaji `nte ]me;myi qen
oucwouten @ ef`;amoni `mpeklaoc qen
outoubo nem oume;myi.
إفشوت إيفول إم إبصاجي إنتي تي ميثمي خين اوسواو تين
. إف إث أموني إمبيك الؤس خين اوطوفو نيم او ميثمي
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
ِ م
.وبــــــر

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,
وجميــــع األســاقـفـــ ِة
والقسـوس والشمامسـة،
ِ

األرثـــوذكسييــــــن،

والقمامصة

يقول الكاهن

Celebrant

@ nem `vmoh tyrf `nte tekou`i `mmauatc =e=;=u
`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
وك ِ ّل
ِ
الجـامعـ ِة الــرســوليــــــ ِة ،

يقول الكاهن

Celebrant

Ek`eer,arizec;e nwou neman@ `nouhiryny
nem ououjai `ebolqen mai niben.
إيك إإير خاريزستي نواو نيمان إن او هيريني نيم اواوجاي
إيفول خين 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.
نو إبروس إفشي ذى إيتو إيري إممواو إإهري إيجون نيم إيجين بيك
. الؤس تيرف نيم نون هون إإهري إيجواو
En de gebeden die zij voor ons en voor heel Uw
volk aanbieden en onze gebeden voor hen,

 وعـن ك ِ ّل شعبــــك،وصلــواتهـم التي يقـدمونهـــا عنـا
. وصلـــواتـنـا نحـــن أيضـا 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 إي او إسطوي إن إسطوى نوفي .
aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en
hemels altaar, als de geur van wierook.

إقبلهــا إليــك علي مــذبحـِـك المقــدس النــاطـــق السمــائي
بخــور.
رائحـــة
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Noujaji men tyrou ny`etounau `erwou @ nem
ny`ete `ncenau `erwou an @ qemqwmou ouoh
ma;ebiwou capecyt `nnou[alauj `n,wlem.
نوجاجي مين تيرو ني إيطوناف إيرواو  :نيم ني إيتى إنسي
ناف إيرواو آن  :خيم خومو اووه ماثيفيو صابيسيت إن
نوتشالفج إنكوليم .
Al
hun
vijanden,
zichtbaar
en
onzichtbaar, vertrap en verneder hen
snel onder hun voeten.
ــرون ،إسحقهــم
ـرون والذيـن ال ي ْ
فسائـــر أعـدا ِئهــم الـذين ي ْ
ِ
وأذلهــــم تحـــت أقـدامهـم سـريعــا.

يقول الكاهن

Celebrant

`N;wou de `areh `erwou @ qen ouhiryny nem
oudi-keoc`uny @ qen tekekklyci`a `e;ouab.

إنثواو ذي آريه إيرواو  :خين او هيريني نيم او ذيكيؤسيني :
خين تيك إككليسيا إثؤواب.

Maar hen, bewaar hen in vrede en
gerechtigheid in Uw Heilige Kerk.
ســالم وعـــد ِل في كـنيستـِّــك
وأمـا هـم فـإحفظهــم في
ِ
المقدســـ ِة.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Bijeenkomsten

أوشية اإلجتماعات

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

Celebrant

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 فلنسأل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.
ِ

Celebrant
يقول الكاهن
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 إبتشويس إننين جين ثواوتي إسمو إيرواو .
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten, Zegen ze.

صالحــك يا محـب البشــــر  ،اذكـر
نسـأل ونطلـب مــن
ِ
يـــــارب إجتماعاتـِنــا  ،باركهــــــــــــا .

Diaken
`Proceuexac;e
`uper
ek`klyciac
tautyc
cun`eleucewn `ymwn.

يـقــول الـشماس
tyc
`agi`ac
ke
twn

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
ekh-teme3etne.

(el-keniese) elmokaddasah

we

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Myic e;rouswpi nan `naterkwlin
`nattahno @ e;renaitou kata
pekouws `e;ouab ouoh `mmakarion.
 إثرين: ميس إثرو شوبي نان إن أت إير كولين إن أتطاهنو
.أيطو كاطا بيك 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،بغيـــر مانـــع وال عـائـــق
أعـط أن تكـون لنـا
ِ
ِ
. كمشيئتـِّك 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.

هانئي إن إفشي هانئي إن أنطوفو هانئي إن إسمو  :أري خاريز
ستي 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.
تي ميت شيمشى إيذولون خين او جوك فوجس إيفول خين بي
: كوزموس
Ontwortel de afgoden-verering in z’n
geheel uit de wereld.

، العالم
األوثان بالكمال إقلعها من
عبادة
ِ
ِ

Celebrant

يقول الكاهن

`Pcatanac nem jom niben ethwou `ntaf
qemqwmou ouoh ma;ebi`wou capecyt
`nnen[alauj `n,wlem.
إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت هواو إنطاف خيم خومو اووة
. ماثيفي اواو صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم
Verbrijzel Satan en al zijn boze krachten
en verneder hen snel onder onze voeten.

أقدامنا
 إسحقهم وأذلهم تحت، الشيطان وك ُّل قوا ِته الشرير ِة
ِ
.سريعا

Celebrant

يقول الكاهن

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @
maroukyn `nje nivwrj `m`ptako `nte
niherecic.
 ماروكين: ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري إممواو كورفو
: إنجي 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.
ني جاجي إنتي تيك إككليسيا إثؤواب إبشويس  :إم إفريتي
إنسيو نيفين تينو ماثيفيو.
Verneder de vijanden van Uw Heilige
Kerk, o Heer, nu evenals in alle tijden.

أعــداء كنيستـِّـك المقـدســ ِة يــارب  ،مثـل كـ ِ ّل زمــان واآلن
أذلـهـــــم .

Celebrant

يقول الكاهن

Bwl `ntoumet[acihyt `ebol@ matamwou
`etoumetjwb `n,wlem.
 ماطا مواو إيتو ميت: فول إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
: جوب إن كوليم
Breek hun hoogmoed, laat hen hun
zwakheid snel leren kennen.

،  عــرفـهــم ضعـفـهـم ســريعــا، حــل تعـاظمهـــم

Celebrant

يقول الكاهن

Kwrf
`nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a noukakougri`a noukatalali`a
etou`iri `mmwou qaron.
كورف إننو إفثونوس نو إيبي فولي نو مان كانيا نو كاكو
.جريا نو كاطا الليا إت او إيري إممواو خارون
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.
إبتشويس أريتو تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو
سوتشيني  :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.
.رحــم
ْ يـارب إ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Twnk P¡ V] @ maroujwr `ebol `nje
nekjaji tyrou @ marouvwt `ebol
qa`thy
`mpekho
` je
n
ouon
niben
e;moc] `mpekran `e;ouab.

طونك إبتشويس إفنوتى  :ماروجور إيفول إنجى نيك جاجى تيرو :
ماروفوت إيفول خا إتهى إمبيك هو إنجى اواون نيفين إثموستى إم
بيكران إثؤواب .
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.

قــم أيهــا الـرب اإللــه وليتـفـــرق جميــع أعــدائــك  ،وليهـــرب
قـدام وجهـِّـك كل مبغضي اسمـــك القـــدوس.
مــن
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

Peklaoc de marefswpi qen pi`cmou
`ehananso `nso nem han`;ba `n`;ba eu`iri
`mpekouws.
بيك الؤس ذى ماريف شوبي خين بى إسمو إيهان آنشو إنشو
. نيم هان إثفا إن إثفا إف إيرى إمبيك اواوش
Maar Uw volk, laat hen gezegend worden
tot duizend maal duizend, en tienduizend
maal tienduizend, Uw wil vervullend.
ت
ِ وأمــا شعـبـــك فليكــن بالبــركـ ِة ألـــوف ألـــوف وربـــوا
.ربـــوات يصنعــون إرادتـــك
En sofia - إن صوفيا

Het Gebed voor de
Overledenen

أوشية الـراقــديـن

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou
`etauenkot @
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 rakkadoe,

يـقــول الـشماس

Diaken

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

fel-ieman

bel-Massie7

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc ke nenio]
`n`epickopoc
nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke
nen jotie en episkopos,
 كى نين يوتى إن: نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس
: 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 elasa- kefah,

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,

: نين يوتى إن هيغومينوس كى نين يوتى إم إبريسفيتيروس
. نيم نين اسنيو إنذياكون
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 eehrie ezjen tie ana pavsies tiers ente nie egristianos,

 نيم إإهرى: نين يوتى إم موناخوس كى نين يوتى إن اليكوس
. إيجين تى آنابافسيس تيرس 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-3elmaniejien, 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: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى
. إبسيشى تيرو خين بى باراذيسوس إنتى إب اونوف
opdat Christus onze God de zielen van hen
allen laat rusten in het Paradijs van de
Vreugde,
،النعيـم
وس
ِ لكي المسيح إلهنــا ينيـــح نفـــوسهـــم أجمعيـن في فرد
ِ
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، ونحـن أيضا يصنع معنـا رحمـة
wa na7noe aidan jasna3 ma3ne ra7matan wa
jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب
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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 يسطس  ،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
ساويرس بطريرك
الثاني  ،البابا تيموثاؤس الثالث (األنبا
ُ
أنطاكية) ،البابا ثيؤدوسيوس 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 geest-drager, 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 ،

Senoethius
I, Kosmas
Mina II,
Senoethius

Jozef I, Chaël II, Kosmas II,
(Shenoete) I, Michaël I, Gabriël
III, Macarius I, Theofanius,
Abraäm, Philotheus, Zacharias,
(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).
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Een hymne Evshes
لحن إفشيس

Een hymne Ev-shes

Evxec
ke
`precbiec
pan`ajiac `vperen do7ov :

لحن إفشيس

t3c

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 zespienies
iemoon
the-otokoe
ke
a-ie
parthenoe Mareeja.
 ثيؤطوكوس:  ذيس بينيس إيمون: أكرانتو إيبر فلوجيمينيس
.كي أ 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 eprodromoe 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
ziako-noe 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: كي كاللي ني كون
.طون 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 epieskopoon 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
se-oos ke toon akhie-oon pa-teeron
iemoon.
 كي طون:  كي أنا باف سيؤن: كي إي بير غيم ني سيوس
:  باتيرون إيمون: أجيون
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.
:  إيف أنجيليس طو: اووأي ماركو طو أجيو أبوسطولو
ّ
.أرشي إيبسكوبو كي مارتيروس
Als eerste, Markus de heilige apostel,
evan-gelist, aartsbisschop en martelaar.
 الـقـديـــس مـرقـس الـرســول اإلنـجيلي ورئيــس، األول
.األساقفة 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,

:  طون لوغون:  أورثوذي ذاكسان طون: كي بانطون طون
. إبيسكوبون إبريس في تيرون:  أورثوذكسون: تيس أليثياس
en allen die het woord der waarheid recht
hebben
onderwezen:
de
orthodoxe
bisschoppen, de priesters,

،

وجميع الـذيـن علـَّمـوا بكلمـة الحـق باستقامة
،  والقسـوس، األســــاقـفـــــــــــــة األرثـــوذكسيـيـــــن

Een hymne Ev-shes
لحن إفشيس
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: ذياكونون إكليري كون كى الي كون كى طو
. باندون أورثوذكسون أمين
de diakenen, de clerus, de leken, dezen en alle
orthodoxen. Amen.
وجميع
وهــؤالء
،والعلمانيين
،اإلكليروس
والشمامسة
. آميـن،األرثوذكسيـين
Barakat-homol mokadassah - بركتهم المقدسة
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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,

 نـيم بـى شــومت:  نـيم بــي إثمـى آفـا بـافلى: بـى نيشـتى آفـا أنطـونى
:  آفا يؤانس بى كولوفوس: إثؤواب ماكاريوس
De grote abba Antonius en de rechtvaardige abba Paulus,
de drie heilige Macarii, abba Johannes de Korte,

، والقـديسيـن الثـالثـة مقــارات، والبـار أنبــا بـوال،العظيـ ُم أنبا أنطوني
،أنبا يحنـس القصيــــر

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: آفا بيشوى آفا بافلي
.  آفا يؤنس كامى آفا دانيئيل:  آفا موسى: نيم دوميتيوس
abba Pishoi, abba Paulus, onze heilige Romeinse
vaders, Maximus en Dometius, abba Mozes, abba
Johannes Kamé, abba Daniël,
 أبــوانـا القـديسـان الـروميـان مكسيمـوس،  أنبـا بـوال،وأنبـــا بيشـوي
، أنبـا يحنس كاما أنبا دانيال، أنبـا مـوسى،ودوماديـوس

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،  أنبـــا باخــوم،أنبـا إيسيــذوروس
. أنبــا رويـس، برسـوما

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,

:  طون لوغون:  أورثوذي ذاكسان طون: كي بانطون طون
. إبيسكوبون إبريس في تيرون:  أورثوذكسون: تيس أليثياس
en allen die het woord der waarheid recht
hebben
onderwezen:
de
orthodoxe
bisschoppen, de priesters,

،

وجميع الـذيـن علـَّمـوا بكلمـة الحـق باستقامة
،  والقسـوس، األســــاقـفـــــــــــــة األرثـــوذكسيـيـــــن

Een hymne Ev-shes
لحن إفشيس
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: ذياكونون إكليري كون كى الي كون كى طو
. باندون أورثوذكسون أمين
de diakenen, de clerus, de leken, dezen en alle
orthodoxen. Amen.
وجميع
وهــؤالء
،والعلمانيين
،اإلكليروس
والشمامسة
. آميـن،األرثوذكسيـين
Barakat-homol mokadassah - بركتهم المقدسة
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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,

 نـيم بـي إثمـي: بي نشتي آفا أنطوني بي تيليوس خـين نـي آغـاثون
: آفا بافلي بي شورب إن آناخوريتيس
De grote abba Antonius, volmaakt in goedheid; en
de rechtvaardige abba Paulus, de eerste
anachoreet;
 والبار أنبا بوال أول،العظيم أنبا أنطونيوس الكامل في الصالحات
،السواح

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,

:  آفا مكاري بي إبيسكوبوس: آفا مكاري بي إبنفما طوفوروس
: بي منريت 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:  آفا يؤانس بي هيغومينوس: آفا مكاري بي إبريسفيتيروس
: بيشوي 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 =e0
= v `nrwmeoc Ma78imoc nem
Dometioc :
ava Iesiezoros pie epresvieteros, nen jotie
eth-oe-wab en romeos Maksimos nem
Dometios,

 نين يوتي إثؤواب إن: آفا إيسيذوروس بي إبريسفيتيروس
: روميئوس ماكسيموس نيم دوميتيوس
abba Isidorus de priester; onze heilige
Romeinse vaders, Maximus en Dometius;
 أبوانا القديسان الروميان مكيسموس،أنبا ايسيذوروس القس
،ودوماديوس

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
man-edrieties,

: آفا دانييل بي هيغومينوس: آفا موسي بي ماطوي إن جورى
: آفا شينوتي بي أرشي مان إذرتيس
abba Mozes de sterke strijder; abba Daniël de
hegoemen; abba Shenoete de archimandriet;
 أنبا شنوده رئيس, أنبا دانيال القمص،أنبا موسى الجندي القوي
،المتوحدين

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.

 نيم إبخوروس تيرف إنتي: نيم آفا صموئيل بي أومولوجيتيس
.  إيربو إسمو إثؤواب شوبي نيمان آمين: ني إثؤواب
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
Barakat-homol mokadassah - بركتهم المقدسة
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Link

فهرس ال ِقسم
Index van Gebed van
de Breking

Index - الفهرس

فهرس ال ِقسم

Index van Gebed van de Breking

 -1القسمة الوجيزة  :يا هللا الذي انعم علينا
1- Korte Breking, gericht : O God, die ons
 -2أعياد المالئكة  :هــوذا كائـن معنـا على هـذه المائــد ِة
2- De feesten van de Hemelse Heerscharen
عيد النيروز  :فلنسبح هللا تسبيحا جديدا
Het Nairoez Feest : Laat ons God
عيد الصليب  :أيها المسيح إلهنا اإلبن الكلمة
Het Kruisfeest
 -3صوم وعيد الميالد  :أيها السيد الرب الهنا الخالق غير المرئي
3- Vasten voor Kerst, het Kerstfeest : O Meester, Heer
عيد الختان  :نس ِبّح ونم ِ ّجد إله اآللهه
Het Besnijdenis Feest

فهرس ال ِقسم

Index van Gebed van de Breking

 -4عيد الغطاس  :أعطيتنــا نعمــة البنـــو ِة
4- Het feest van de Theofanie : U, die ons de genade
عيد عرس قانا الجليل  :أنت هو ك ِلمة اآلب
Het Feest van de bruiloft te Kana in Galilea

عيد دخول السيد المسيح الي الهيكل  :نس ِبّح ونم ِ ّجد إله اآلله ِه
Het Nairoez Feest : Laat ons God
 -5الصوم الكبير
5- De Grote Vastentijd
عيد البشارة المجيد ( 29برمهات)  :نسبح ونمجد إله اآللهة ورب األرباب
) Het feest van de annunciatie ( 29 Bremhat
تذكار البشارة والميالد والقيامة (  29من كل شهر قبطي )
) ( De 29ste van elke Koptische maand

Index van Gebed van de Breking

فهرس ال ِقسم

 صوم الرسل-12
12- Vasten van de Apostelen
عيد الـرســــل
Het feest van de Apostelen
األيــام
 وحـدث في:  خميس العهد- 8
ِ
8- Witte donderdag
المخلص
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أعياد القديسة مريم  :هــوذا كائـن معنـا على هـذه المائــد ِة
De feesten van de heilige Maagd,
عيد التجلي  :أنت هو كلمة اآلب
Het Feest van de Transfiguratie
 - 13األعياد السيدية  :نـسبـح ونـمجـد إلـه اآللهــ ِة
13- De Feesten
النـور
 -14قِسمــة لآلب  :اللهـم والــد
ِ
14- Gericht tot de Vader
ب
 -15قِسمــة لإلبن  :أنت هـو كلمة اآل ِ
15- Gericht tot de Zoon
ِ -16قسمــة لآلب  :أيهــا الـرب إلهنــا العظيــم
16- Gericht tot de Vader

فهرس ال ِقسم

Index van Gebed van de Breking
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 -23صوم الرسل وسنوي  ( :ما أبعد أحكامك عن الفحص )
23- Vasten van de Apostelen, jaarlijks
ِ -24قسمــة لإلبن  :لمجد صورة جوهريتك
24- Gericht tot de Zoon
ِ -25قسمــة لآلب من قول القديس أغريغريوس  ( :يا هللا العظيم القدوس )
25- Gericht tot de Vader
 -26قِسمــة لإلبن  :يا مخلصي
26- Gericht tot de Zoon
 -27قسمــة للقــديـس أبيــفـانيــوس ( يـا إلهنـا  ،بـالد الحكمـة أيـن مسكنهـا )
)27- Een Breking van St. Epifanius, (jaarlijks

الوجيزة

Korte Breking

Korte Breking,
gericht
القسمة الوجيزة
يا هللا الذي انعم علينا

Korte Breking, gericht

القسمة الوجيزة

يا هللا الذى أنعم علينا نحن الخطاة بميقات
 التي هى الجسد، الخالص وذبيحة ناطقة سمائية
 هذا الذى، اإللهي والدم الكريم اللذان لمسيحك
. صار لنا طهرا وخالصا ونعمة وغفرانا للخطايا
O God, die ons, zondaars, geschonken
heeft de voorbestemde tijd van verlossing
en het rationele hemelse offer. Dat is het
Goddelijk Lichaam en het Kostbaar Bloed
van Uw Christus. Hij die voor ons werd tot
reiniging, verlossing en genade en
vergeving van zonden,

Korte Breking, gericht

القسمة الوجيزة

لكى بشكر نصرخ نحوك أيها اآلب القدوس
 يا أبانا الذى فى: الذى فى السموات ونقول
... السموات

zodat wij in dankbaarheid tot U roepen, o
heilige Vader die in de hemelen zijt, en
zeggen : Onze Vader die in de hemelen
zijt…
Index- الفهرس

عيد النيروز

Het Nairoez Feest

Het Nairoez Feest

قِسمة عيد النيروز
فلنسبح هللا تسبيحا جديدا

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

 ولنبشر بخالصة كل، فلنسبح هللا تسبيحا جديدا
األيام ولنمجدة كل حين ألنه هو إلهنا ونحن
. شعبة وغنم رعيتة
Laat ons God loven met een nieuw loflied,
laten wij de boodschap van Zijn verlossing
brengen van dag tot dag.
Laten wij Hem altijd verheerlijken, want
Hij is onze God en wij zijn Zijn volk en de
schapen van Zijn weide (Ps 100:3).

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

الذى تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق الى النور
، وأنعم علينا بالعتق من العبودية، وأعطانا الحياة من الموت
وجعل ظلمة الضالله التى فينا تضىء من قبل إتيان إبنة
. الوحيد بالجسد
Hij heeft zich over ons ontfermd, ons
vernieuwd en ons opgeheven uit de diepte
naar het licht. Hij heeft ons van de dood
gered, ons uit de slavernij bevrijd en de
duisternis van onze dwaling verlicht door
de komst van Zijn Enige Zoon in het vlees.

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

أما يسوع ربنا فانه جاء الى الناصرة ودخل الى المجمع فى
 فلما،  وقام ليقرأ فدفع الية سفر إشعياء النبى، السبت كعادتة
: فتح السفر وجد الموضع المكتوب فية
Jezus, onze Heer, kwam in Nazareth en
ging naar Zijn gewoonte op de dag van de
sabbat naar de synagoge, en Hij stond op
om te lezen. En aan Hem werd het boek
van de profeet Jesaja gegeven.
Toen Hij het boek opengedaan had, vond
Hij de plaats waar geschreven stond:

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

،  لهذا مسحنى وأرسلنى ألبشر المساكين، على
أن روح الرب
َّ
،  وللعميان بالبصر، وأنادى للمسبيين بالعتق
“De Geest van de Heer is op Mij, omdat Hij
Mij gezalfd heeft;
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het
Evangelie te verkondigen, om te genezen
wie gebroken van hart zijn, om aan
gevangenen vrijlating te prediken en aan
blinden het gezichtsvermogen,

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

.وألرسل الى المأسورين باالطالق وأكرز بسنة الرب المقبولة
،نؤمن ونصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا
. وتثبتنا فى االيمان الحقيقى الثالوث القدوس
om verslagenen weg te zenden in vrijheid,
om het jaar van het welbehagen van de
Heer te prediken.”
Wij geloven en vertrouwen, o onze
Meester, en vragen U onze zonden te
vergeven. Bevestig ons in het ware geloof
van de Heilige Drie-eenheid.

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

كما كنت مع آبائنا الرسل المكرمين واألبرار والصديقين
ولباس الصليب والشهداء األطهار الذين سفكوا دماؤهم من
. أجل إسم المسيح ونالوا األكاليل النورانية
Zoals U was met onze eerwaardige
vaderen de apostelen, de rechtvaardigen,
de heiligen, de kruisdragers en de reine
martelaren, wier bloed is vergoten voor de
naam van Christus en stralende kronen
ontvingen,

Het Nairoez Feest

عيد النيروز

هكذا نحن أيضا الخطاه الضعفاء نطلب إليك يا هللا محب البشر
 وطهرنا من كل دنس الجسد، بارك إكليل هذة السنه بصالحك
 وإجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير، والروح
. الموصوفه خالصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا
wees zo ook met ons, zwakke zondaars, en wij
vragen U o Menslievende God, zegen de
kroon van dit jaar met Uw goedheid en reinig
ons van alle smet van lichaam en geest. Maak
ons waardig dat wij Uw onbeschrijfelijke
gaven mogen ontvangen tot verlossing van
onze zielen, lichamen en geesten,

عيد النيروز

Het Nairoez Feest

لكى بقلب طاهر ونفس مستنيرة نجسر بداله بغير خوف أن
 يا: نصرخ نحوك أيها اآلب القدوس الذى فى السموات ونقول
... أبانا الذى فى السموات
opdat met een rein hart en een verlichte
ziel wij het wagen met vrijmoedigheid,
zonder vrees tot U te roepen, o Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en te bidden:
Onze vader….
Index- الفهرس

عيد الصليب

Het Kruisfeest

Het Kruisfeest
قِسمة عيد الصليب
أيها المسيح إلهنا اإلبن الكلمة

عيد الصليب

Het Kruisfeest

* أيها المسيح إلهنا اإلبن الكلمة الذى تألم
بالجسد ومات على الصليب ألجلنا عند
اإلقرانيون أنت هو حمل هللا الذى بال عيب حامل
خطية العالم كله.
* داود النبى رتل فى المزمور قائال  :ملك الرب
على خشبة التى هى مثال الصليب ،نسجد
لصليبك يا سيدنا ونفتخر به ،كما تكلم بولس
الرسول قائال  :حاشا لنا أن نفتخر إال بصليب
ربنا الذى صلب عليه يسوع المسيح مخلصنا
ومن قبله صرنا أحرارا.

Het Kruisfeest
عيد الصليب
* أي فرح اليوم فى السموات وعلى األرض من أجل
الصليب المحي الذى من قِبله رد أدم وبنوه الى
الفردوس  .هذا الذى نفتخر به نحن المسيحين ألن من
قِبل عالمته صرنا أحرارا وهى عالمة إبن اإلنسان
التى ستظهر فى السموات يوم مجيئه الثانى المخوف.

* قسطنطين الملك البار المحب للمسيح لما رأى
عالمة الصليب فى جلد السموات وعرف أنه بهذا
يغلب أعداؤه  ،فصنع رسمه وحمله معه وبه
غلب كل أعداؤه وصارت عالمة الصليب مكرمة
جدا ألنها ليسوع المسيح إلهنا الملك الحقيقى .

Het Kruisfeest
عيد الصليب
* هيالنة الملكة قامت وذهبت الى أورشليم مدينة إلهنا
وطلبت بإجتهاد خشبة الصليب المقدسة التى صلب
عليها مخلصنا ولما وجدتها فاحت منها رائحة الطيب
وصنع منها العجائب واآليات فحملتها وحفظتها بإكرام
عظيم .

* أفواهنا نحن المسيحين مع جميع الطغمات
السمائية تفتخر بصليب مخلصنا الصالح الذى
نحمله بشجاعة ونصرخ جهارا قائلين  :السالم
للصليب فرح المسيحين وغلبتهم ضد المعاندين
وثبات المؤمنين وعزاء المجاهدين وفخر
الشهداء الذين أكملوا جهادهم .

عيد الصليب

Het Kruisfeest

* السالم لصليب مخلصنا الصالح سالح الغلبة
وعرش الملك وعالمة الخالص والنور المشرق
وسيف الروح و ينبوع النعم وكنز الخيرات الى
كمال الدهور .
صلب
* ونحن نطلب من مخلصنا الصالح الذى ُ
على الصليب من أجلنا ليخلص جنسنا أن يجعل
لنا من صليبه سالح لغلبتنا ورجاء فى مذلتنا
وثباتا فى ضوائقنا وشدائدنا وشفاء ألوجاعنا
وحماية فى تجاربنا.

عيد الصليب

Het Kruisfeest

* نباركك أيها المسيح إلهنا وصليبك المحي
الذى صلبت عليه حتى خلصتنا من خطايانا
ونسبحك ونمجدك ونشكرك فى كل يوم وكل
ساعة ونصرخ نحوك قائلين  :يا أبانا الذى فى
السموات ...

الفهرس Index-

أعياد المالئكة De Hemelse Heerscharen

De feesten van de
Hemelse Heerscharen
ِقسمة أعياد المالئكة
هــوذا كائـن معنـا على هـذه
المائــد ِة

صوم وعيد الميالد

Het Kerstfeest

Vasten voor Kerst,
voor het Kerstfeest
قسمة لآلب تقال فى صوم
الميالد وعيد الميالد وسنوي
أيها السيد الرب الهنا الخالق
غير المرئي

صوم وعيد الميالد

Vasten voor Kerst, het Kerstfeest

أيهــا السيـــد الـــرب إلهنـــا الخالـــق ،غيـــر المـــرئي،
غيـــــــر المحـّـــــــوى ،غيـــــــر المستحيــــــــ ِل ،غيـــــــر
المفحــــوص  ،الــــذي أرســــل نـــــوره الحقـيـــقي،
ِ
إبنـه الـوحيـــ ِد يســوع 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.

Vasten voor Kerst, het Kerstfeest

صوم وعيد الميالد

 أتـى وحــ َّل،الكـائــن في حضنِه األبــوي ك َّل حيـــن
 ولـدتـْــــه،ـــس
ِ فـــي الحشـ
ِ ـــر الــدنـ
ِ ـــاء البتـــــولي غيـ
.  وبتــوليتـهــا مختــومــة،وهـى عـــذراء

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.

Vasten voor Kerst, het Kerstfeest

صوم وعيد الميالد

،ت تـرتـِل لـه
ِ  وأجنـاد السمـوا،إذ المالئكـة تسبحـه
، قــــدوس، قــــدوس، قــــدوس: صارخيــــن قائليــــن
ــــان مـــــن
ِ  الســـــماء واألرض مملوءتـ،رب الجنـــــو ِد
. األقـدس
مجـ ِدك
ِ

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.”

Vasten voor Kerst, het Kerstfeest

صوم وعيد الميالد

 إجعلنــــا مستحقيــــن،هكـــذا أيضــا نحـــن الضعفــــاء
 لكي، معهــم يا سيــدنــا الصالـح محـب البشـــــ ِـر
،لقــدس
 نسبحــك معـه مــع الــروحِ ا،بقلـب طاهــر
ِ
،المقـدس المساوي
ث
ِ الثالــو
ِ

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 wezens-gelijke Drieeenheid,

Vasten voor Kerst, het Kerstfeest

صوم وعيد الميالد

 إليـك أيهــا اآلب،ونـرفــع أعـينـنــا إلى فـوق
 يا أبانا:  ونقــول،ت
ِ القـدوس الـذي في السمــوا

... الذى فى السموات

en onze ogen naar U opheffen, onze Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en zeggen:
Onze vader die in de hemelen zijt...

Index - الفهرس

الهيكل وأرض مصر Het Besnijdenis

Het Besnijdenis Feest,
De intrede van
Christus in de tempel

قِسمة عيدي الختان
و دخول السيد المسيح الي
الهيكل
نس ِبّح ونم ِ ّجد إله اآلله ِه

الهيكل وأرض مصر

Het Besnijdenis, De intrede van Christus in de tempel

ب الذي
نس ِبّح ونم ِ ّجد إله اآلله ِه ور َّ
ب األربا ِ
راء ولدته في
سد ِمن القديس ِة مريم العذ ِ
تج َّ
ب قد ظهر للرعا ِة
الر ِ
بيت لحم  ،وإذا مالك َّ

ب فأتوا ونظروه  .ربُّنا يسوع
وبشَّرهم ْبميال ِد ِه العجي ِ
الثامن
اليوم
هللا الحقيقي ق ِبل إلي ِه الختان في
المسيح إبن ِ
ِ
ِ
لميالد ِه المجيد كعاد ِة النَّاموس لكي يصيرنا أحرارا من
تان الجس ِد ولكي يعطينا روحه القدوس بالكما ِل .
ِخ ِ
هذا الذي دخل إلى الهيك ِل على يدي أمه القديسة مريم
قدس
العذراء ويوسف
ِ
النجار بعد أربعين يوما ِمن مولد ِه الم ِ
ِ
ليصنعا عنه كما جاء في النَّاموس .

الهيكل وأرض مصر

Het Besnijdenis, De intrede van Christus in de tempel

سمعان الشيخ على ذراعي ِه وبارك هللا قائال  :اآلن
وحمله ِ
ياس ِيّدي تطلق عبدك بسالم حسب قو ِلك َّ
ي قد
ألن عين َّ
ب*.
أبصرتا خالصك الذي أعددته أمام
جميع الشعو ِ
ِ
* خالصك يا رب لم يره سمعان إالَّ من خلف الزمن من قبل
الرجاء والوعد بمجئ المخلص أما نحن يا رب فخالصنا
على المذبح ننظره كل يوم بعيوننا ونتحد به بعد رحلة في
بستان القداس اإللهي.

الهيكل وأرض مصر

Het Besnijdenis, De intrede van Christus in de tempel

أنر عيون قلو ِبنا وط َّهرنا كاملين في
أنت اآلن ياس ِيّدنا ْ
النفس والجس ِد والروح .
ِ
بغير خوف أن
سر
تين
نقيتين نج ُّ
ِ
ِ
لكي بقلب طاهر وشف ِ
ت ونقول  :يا
نصرخ نحو أبيك
القدوس الذي في السموا ِ
ِ
أبانا الذى فى السموات ...

الفهرس Index -

الغطاس

De Theofanie

)(1
إذا أعطيتنــا نعمــةَ البنـــوة
U, die ons de genade

)(2
يا اللـه الــَذي أنعــم على
زكريــا
O God die Zacharias

الغطاس

De Theofanie

)(1

U, die ons de genade
إذا أعطيتنــا نعمــة البنـــو ِة

Het feest van de Theofanie

عيد الغطاس المجيد

ــم الميــــال ِد
ِ إذا أعطيتنــــا نعمــــة البنـــــو ِة بحميــ
.القـــــــدس
ِ
ِ وتجـديـــ ِد الـــروح،الجـديــ ِد

U, die ons de genade van het kindschap heeft
geschonken
door
het
bad
van
de
wedergeboorte en de vernieuwing door de
Heilige Geest,

عيد الغطاس المجيد

Het feest van de Theofanie

ــر ريـــاء،
اآلن أيضــا اجعـلـنـــا مستحقيـــن ،بغيــ ِ
فتيــن
وقلـب طاهــر ،ونيـة مملــوءة دالــة ،وش
ِ
ـــن ،أن نطلــــب إليـــــك يـــا أبــــا
غيــ ِ
ـــر ســاقـطتيـ ِ
اآلب.
maak ons ook nu waardig dat wij zonder
huichelarij en met een rein hart, met een
vrijmoedig geweten en met onfeilbare lippen
tot U mogen bidden, o abba Vader,
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عيد الغطاس المجيد

ـــم الباطــــــ ِل
ِ ـــالم األمـ
ِ لكـــي إذ تــركنـــــا كثــــرة كـ
 نســـتطيع أن نقــــدم لـــــك، ـــار اليهــــود
ِ وإستكبـ
 كشـريعــــ ِة إبنـِــــك الــوحيــــــ ِد،ســـــؤال الصـــال ِة
.المملــوء ِة خـالصــا
zodat wanneer wij de omhaal van woorden der
heidenen en de overmoed der joden van ons
hebben afgewend, wij in staat zullen zijn U de
smeking van het gebed aan te bieden volgens
het gebod van Uw Eniggeboren Zoon, dat vol
is van verlossing.
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عيد الغطاس المجيد

،فبصـــــــوت متــــــواضع يليــــــق بالمسيحييــــــن
. ِالنفــس والجســ ِد والــروح
وبطهــار ِة
ِ

Zodat met een nederige stem, zoals een
christen betaamt, en met zuiverheid van ziel,
lichaam en geest,

Het feest van de Theofanie
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بغيـر خـوف أن نصــرخ إليــك
نجسـر بـدالـة
ِ
، وال مبتــدئ وال مــولـود،المخلـوق
أنت غيـر
ِ
 اللـه اآلب القـدوس الــذي في،سيـد ك َّل أحــد
...  يا أبانا الذى فى السموات:  ونقـــول،ت
ِ السمــوا
wij het wagen met vrijmoedigheid en zonder
vrees te roepen tot U, die ongeschapen zijt,
zonder begin en niet geboren, Meester van
iedereen, God de heilige Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen : Onze Vader die in de
hemelen zijt…
Index - الفهرس

الغطاس

De Theofanie

)(2
Theofanie en het feest
van Johannes
de Doper

قِسمة عيــد الغطــاس وعيــد
يــوحنــا المعـمــدان
يا اللـه الــذي أنعــ َّم على زكريـ َّـا

عيد الغطاس المجيد
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يـــا اللــــه الـــــذي أنعـــــ َّم علـــى زكريـَّــــا مــــن ب ْعـــــد
ــر ،وعلــى اليصابـــات ِمـ ْ
ــن بعــــ ِد الشيخـوخـــ ِة
ال ِكبــ ِ
ـــــم ،فـنطــــــــق لسـانــــــــه بعــــــــد البـكــــــــم
والعـقــ ِ
وتكـلـــم بـتسـابيـــح وتمــاجـيـــد وعـظــائــــم.
O God die Zacharias in zijn hoge leeftijd en
Elisabet in haar hoge leeftijd en in hun
kinderloosheid heeft begenadigd met een
)zoon. (Lukas 1:7
Zijn tong sprak nadat hij stom was geweest en
hij sprak met lofzangen en verheerlijkingen
over grootse dingen.
)(Lukas 1:64
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ْ وتهلـلــ
 مـبــــارك الــــرب اإل ِلــــه الــــــذي:ـــت أليصابـــــات قــائلــــة
ْ نـــزع عــاري ِم
.ـاس
ِ َّ ـن النـ
ِ ْــن بـيـ
 الــــَّذي.ــاء أعـظـــم ِمنــه
ِ الــذي ليــس أحــد في مــواليــ ِد النس
.ق هــى
ُّ شهـِـد عـنـْـه وشهــادتــه حــ
Elisabet verblijdde zich en zei: “Gezegend
zij de Heer, God, die mijn smaad onder de
mensen heeft weggenomen.” (Lukas 1:25) .
Onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is
niemand groter dan hij. Hij heeft getuigd
van Hem en zijn getuigenis was waar, toen
hij zei: (Lukas 7:28).
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ــر ,الـ ــِّذي يــأتي بعــــدي هــــو أعظــــم
أنـــي لســـت الم ِ ّ
سيــــا المنتظــ ِ
منـــي ،الـــــذي أعطـــى ِنعمــــة بـــــدل ِنعمــــة .إذ أتـــــاه سيـــــد الكـــــ ِل
ت مفتـوحـــــة
دن .فـــــرآى السمـــــوا ِ
معتمـِــــدا ِمنـْــــه فـــي نهــ ِ
ـــر األر ِ
والـــروح الـقـدس نـازال مثـل حمـامـة.
“Ik ben de verwachte Christus niet. Hij die na
mij komt is groter dan ik.” Hij ontving genade
op genade (Joh 1:16),
toen de Meester van allen tot hem kwam om
door hem gedoopt te worden in de rivier de
)Jordaan. (Mat 3:13
Hij zag de hemelen geopend en de Heilige
)Geest nederdalen als een duif. (Mat 3:16

De Feesten

األعياد السيدية

 هــذا هـــو إبنـي: ت قـائال
ِ وإذ ص ْـوت قــ ْد حــدث مــن السمــوا
.ــر ْرت
ِ الحبيــب الــذي بــه س
 وعلــى حـقـْـويـْـــه ِمنطـقــــة،ــر اإلبـِـــ ِل
ِ الــــذي ِلباســــه مــــن وبــ
. وطعـامه جــرادا وعسال بـ ِـريــا،مـن جـِلـْـد
En zie, een stem uit de hemelen zeide:
“Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik
mijn welbehagen heb.” (Mat 3:17)
Hij, die een kleed van kameelhaar droeg en
een lederen gordel om zijn lendenen; en
zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en
wilde honing. (Mat 3:4)
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أجـــ ِ ّل خـطايــانـــا
ْ  شفــاعــة مـــن،يــا يــوحنـَّـا إبـن المــو ِعـــ ِد
 أبـانـــا الــذي فـي: وذنــوبـِنــا لكي نــ ْدعــوه بشـكــر قــائـليــن
... السمــوات
O Johannes, de zoon der belofte, wees
onze voorspraak omwille van onze zonden
en overtredingen, zodat wij in dankbaarheid tot Hem mogen uitroepen en zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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Kana in Galilea

قانا الجليل

Het Feest van de
bruiloft te Kana in
Galilea
قِسمة عيد عرس قانا الجليل
أنت هو ك ِلمة اآلب

عرس قانا الجليل
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الدهور
الذى ق ْبل
أنت هو ك ِلمة اآلب اإلله
ِ
ْ
سد وتأنس ِم ْن
رئيس الكهن ِة األعظم ،الذى تج َّ
جنس البش ِر .
الص
ْ
ِ
أج ِل خ ِ
بغيـر خطيـة وحـده  ،الـذى أتـى
الذى نما ق ِليال ق ِليال بشب ِه البش ِر
ِ
إلـى األرد ِن واعتمـد ِم ْ
السـابق  .الـذى اجتمـع مـع أمـ ِه
ـن يوحنَّـا
ِ
ـرس بقانـا الجليـ ِل
العذراء مـريم وآبائنـا الرسـل األطهـار فـي الع ِ
ولمــا فرغــت الخمـ ِـر قالــت أم يســوع لــه لــيس له ـ ْم خمــر  .ســتة
حولهــا إلــى خمــر مختــار بقــو ِة الهوت ـ ِه ه ـ ِذ ِه بدايــة
ـران مــاء َّ
أجـ ِ
ت فعلهــا يســوع فــى قانــا الجلي ـ ِل وأظه ـر مجــده فــآمن ب ـ ِه
اآليــا ِ
تالميذه .

عرس قانا الجليل
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امل خطيَّ ِة العالم  ،اِغ ِفر
أنت هو المس ْيح إلهنا حمل ِ
هللا الح ِ
مين  .الذى ِمن
ذنوبنا وأترك خطايانا  ،وأ ِقمنا ع ْن جان ِبك الي ِ
وف ألوف
سيرافيم يتق َّدس ِ
الشاروبيم يتبارك ِ
ومن أل ِ
ومن ال َّ
ت ِربوات الخدَّام الناطقين يتعظم  .الذى يق ِد س ويك مل
وربوا ِ
س
القرابين وتكميل
األثمار التى ق ِد م ْت لك رائحة ل ِذيذة  ،ق ِد ْ
ِ
وأرواحنا كلنا .لكى بقلب طاهر ووجه
أ ْيضا أجسادنا وأنفسنا ْ
ت
غير مخزى نصرخ نحو أبيك القدوس الذى فى السموا ِ
ونقول  :يا أبانا الذى فى السموات ...
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الصوم الكبير

(1)
O Meester, Heer,
Almachtige God

الـرب اإللهُ ضابط
أيها السي ُد
ُ
الكل

الصوم الكبير
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أيهـــا الســـيد الــــرب اإللـــه ضـــابط الكـــ ِ ّل ،الــــذي
ـــم .وعـلمنــــا
أرســــل ابنــــه الـوحيــــد إلـــى العالـ ِ
النامـــوس والـوصايـــا المكتوبـــة فــي اإلنجيــــ ِل
المقـدس .
ِ
O Meester, Heer, Almachtige God, die Zijn
Eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden
heeft. Hij heeft ons de wet en de geboden, die
in het Heilig Evangelie geschreven zijn,
geleerd.
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خرجـان
اللذان ي
وعلمنا أن الصوم والصالة هما
ِ
ِ
 إن هـــذا الجــنس ال يخـــرج:  إذ قـــال،الشــياطين
. والصوم
بشيء إال بالصال ِة
ِ

En Hij heeft ons geleerd dat door het vasten
en het bidden duivels uitgedreven kunnen
worden, toen Hij zei : “Dit geslacht vaart niet
uit dan door bidden en vasten.”

الصوم الكبير
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ــذان رفعـــا إيلـي ــا إلــى
الصــوم والصــالة همــا الـلـ ِ
ــب األســــو ِد.
السـ ِ
ـماء ،وخلـَّصــــا دانيــــال مــن جـ ّ ِ
ــــذان ع ِمــــــل بهمــــا
الصــــوم والصــــالة همــــا الـلـ ِ
مـــــوسى ،حتـــى أخـــــذ النامـــــوس والــوصايــــا
بإصبـع اللـه.
المكتـوبـة
ِ
Het vasten en bidden hebben Elia opgeheven
ten hemel en Daniël uit de leeuwenkuil gered.
Door het vasten en bidden heeft Mozes
bewerkt dat hij de geboden ontving,
geschreven door de vinger Gods.
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الـلـــذان عـ ِمـــل بهمــا
الصــوم والصــالة همـــا
ِ
 وغـفـــر لهــــم، فــرحمهــــم اللـــه،أهـــل نينـــــوى
.  ورفـع غضبــه عنهـــم،خطـايـاهـــم

Door het vasten en bidden hebben de mensen
van Nineveh bewerkt dat God zich over hen
heeft ontfermd, hun zonden heeft vergeven en
Zijn boosheid van hen heeft opgeheven.
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ــذان عـ ِمــــل بهمــــا
ِ الصــــوم والصــالة همــــا الـلــ
ِ وتـنبــأوا مــن أجــ ِ ّل مجـيء المسيــح،األنبيــاء
. قـبـل مجـِيـئـه بأجيـا ِل كثيــرة

Door het vasten en bidden hebben de
profeten bewerkt dat zij hebben geprofeteerd
over de komst van Christus, vele generaties
voor Zijn komst.

الصوم الكبير
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الصــــوم والصــالة همــا الـلــــذان عـ ِمــــل بهمـــا
األمــــــم،
الــرســــــل ،وبشـــــــروا فـــــي جميـــــــع
ِ
وصيـَّـروهــــم مسيحيـيـــن ،وعـمــدوه ــم بإســــم
القـــدس.
ب
ِ
اآل ِ
ِ
واإلبــن والـــروحِ
Door het vasten en bidden hebben de
apostelen bewerkt dat zij hebben gepredikt
aan alle volken, hen tot christenen hebben
gemaakt en hen hebben gedoopt in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

الصوم الكبير
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الصـــوم والصـــالة همـــــا الـلــــذان عـ ِمــــل بهمـــا
الشهـداء ،حتى سفكـوا دماءهـم مـن أجـ ِل إسـ ِـم
المســيحِ ،الـــذي اعتــــرف اإلعـتـــراف الحســــن
نــطي .
أمــام بيــالطس البـ ِ
bidden hebben de
hun bloed is vergoten
van Christus, die de
betuigd voor Pontius

Door het vasten en
martelaren bewerkt dat
omwille van de Naam
goede belijdenis heeft
Pilatus.
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ـــذان عـ ِمــــل بهمـــــا
الصـــوم والصـــالة همـــا الـلــ ِ
ب،
األبــــــرار والصـديقـــــون ولبـّْـــــاس الصليــــــ ِ
ــــوق
وسكنــــــوا فــــي الجبـــــا ِل والبـــــراري وشقــ ِ
الملــك
األرض ،مـن أجـــ ِل عـِظــ ِم محبـتهــم فـي
ِ
ِ
المسيحِ .
Door het vasten en bidden hebben de
rechtvaardigen, vromen en kruisdragers.
bewerkt dat zij hebben geleefd in de bergen,
wildernissen en holen der aarde, omwille van
hun grote liefde voor Christus de Koning.
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ونحـن أيضا فلنصــم عـــن كــ ِ ّل شــــر بطهـــارة
وبـــــــــر ،ونـتـقـــــــــدم إلــــــى هـــــــــذه الـذبيحـــــــ ِة
المقـدســـ ِة ونتنــاول منهــا بشكـــر  .لكــي بقلـــب
طاهـــــر ،ونفــــــس مستنيــــــرة ،ووجـــــه غيــــــ ِر
مخـزي،
Laten ook wij vasten van ieder kwaad, met
reinheid en rechtvaardigheid, en laten wij
toetreden tot dit heilige offer en eraan
deelnemen met dankbaarheid. Opdat met een
rein hart, een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte,
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 ورجـــاء، ومحبـة كاملــة،وإيمــان بال ريــاء
 أن،بغيــر خـوف
 نجسر بدالـة،ثــابــت
ِ
نـدعـوك يـا اللـه اآلب القـدوس الـذي في
...  يا أبانا الذى فى السموات:  ونقـول،ت
ِ السمـوا
een oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop, wij het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, Heilige Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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(2)
U bent de
barmhartige God
أنتَ هـو اللـه الرحـوم
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 الــذي،أنت هـو اللـه الرحـوم مخلـص كـ ِ ّل أحــد
 الــذي أضــاء لنــا نحـــن،خالصــنا
ســد ألجــ ِل
َّ تـج
ِ
 الـــــذي صــــام عنـــا أربعيـــن يــومـــا. الخطـــاة
. وأربعيـن ليلـــة بســـراليـنـْطـق بــه
U bent de barmhartige God, de Verlosser van
iedereen, die het vlees heeft aangenomen
voor onze verlossing, die ons, zondaars, heeft
verlicht;
die voor ons veertig dagen en veertig nachten
heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie;
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ت وأعطانــا جســـده
الـــذي أنـقــذنـــا مــن المـــــو ِ
ــران خطـايــــانا.
الـمـقــــــدس ودمـــــه الكـــريم لغفـ ِ
الـــــذي كـلـَّـــــم الجمـــــع وتالميــــــذه القــديسيـــــن
ورسلــه االطهــار قــائـال :
die ons gered heeft van de dood en ons Zijn
Heilig Lichaam en Kostbaar Bloed gegeven
heeft tot vergeving van onze zonden; die
sprak tot de menigten en tot zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :
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هــــذا هــــو خبــــز الحيــــا ِة الــــذي نــــــزل مـــــن
َّ
المـــن فـى
 ليـــس كمــا أكـل أبـاؤكــــم،السمــاء
ِ
.البـريـــ ِة ومـاتــوا

Dit is het brood des levens dat uit de hemel is
nedergedaald. Niet zoals uw vaderen in de
woestijn het manna hebben gegeten en zijn
gestorven .
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ــرب دمــي يحيـــــا إلــى
مــن يأك ـ َّل جســــدي ويشــ َّ
ـــر .
األبــــــ ِد ،وأنــــا أقـيمـــــه فـــى اليـــ ِ
ـــوم األخيـــ ِ
صالحـــك يــــا محــب
فـلهــذا نســـأل ونطلــب مـــن
ِ
ــــــر ،ط ِ ّهــــــــر نـفـوسنـــــــــا وأجسادنـــــــــا
البشـــ ِ
وأرواحنـــا.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken op
de laatste dag. Daarom vragen en bidden wij
Uw Goedheid, U die de mens liefheeft, reinig
onze zielen, lichamen en geesten,
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غيـــر
ِ لكى بقلــب طاهـــر نسـتجـرئ بــدالــة ب
خـــوف أن نصـرخ نحـو أبيـــك القــدوس
 يا أبانا الذى فى: ت ونقـول
ِ الـذي فى السمــوا
... السموات
opdat met een rein hart wij het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees te roepen tot
Uw Heilige Vader die in de hemelen zijt en te
zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
Index - الفهرس
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عيد البشارة

Het feest van de annunciatie

نســبح ونمجــد إلــه اآللهــة ورب األربــاب  ،الــذي
تجسد من القديسة مريم  ،ولدته في بيت لحم .
نسر بالتماجيد الروحية والتراتيل السماوية ألن
الرب أرسل جبرائيل المالك مبشرا سيدتنا كلنا مريم العذراء
بتجسد كلمة اآلب األزلي الذي هو مخلصنا يسوع المسيح .
جبرئيل المالك بشر العذراء مريم وبعد أن منحها السالم ثبتها
بهذا الكالم قائال  :ال تخافي يا مريم ألنك قد وجدت نعمة أمام
هللا وستلدين إبنا وتسميه يسوع والقدوس المولود منك يدعي
إبن هللا .
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الرب اإلله الذي علـى الكـل ،المبـارك إلـى األبـد،
الغيــر متجســد تجســد وولــد مــن العــذراء ولفت ـه
بـــــالخرق ووضـــــعته فـــــي المـــــزود وعســـــاكر
السماوات ترتل له صارخين :
المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة .
هكذا أيضا يا سيدنا نحن الضعفاء الخطاة عبيدك الطالبين
رحمتك ،تفضل أنعم لنا بسالمك وخلصنا كل حين بيمينك
المحيية لكي بطهارة نتناول من هذه األسرار النقية ونتطهر
كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ونجسر بدالة بغير
خوف أن ندعوك يا هللا اآلب الذي في السموات ونقول  :يا
أبانا الذى فى السموات ...
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نسبح ونمجد إلـه اآللهـة ورب األربـاب  ،الـذي
تجسد من القديسة مريم  ،ولدته في بيت لحم .
نسر بالتماجيد الروحية والتراتيل السماوية ألن
الرب أرسل جبرائيل المالك مبشرا سيدتنا كلنا
مريم العذراء بتجسد كلمة اآلب األزلي الذي هو مخلصنا
يسوع المسيح .
جبرئيل المالك بشر العذراء مريم وبعد أن منحها السالم ثبتها
بهذا الكالم قائال  :ال تخافي يا مريم ألنك قد وجدت نعمة أمام
هللا وستلدين إبنا وتسميه يسوع والقدوس المولود منك يدعي
إبن هللا.
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هذا هـو مخلصـنا المسـيح إبـن هللا المولـود منـه
قبــل كــل الــدهور الكــائن معــه والمســاوي لــه فــي
األزليــة واأللوهيــة الــذي ولــد مــن مــريم وهــي
عذراء بأمر عجيب .
الرب اإلله الذي على الكل  ،المبارك إلى األبد  ،الغير متجسد،
تجسد وولد من العذراء ولفته بالخرق ووضعته في المزود
وعساكر السماوات ترتل له صارخين  :المجد هلل في األعالي
وعلى األرض السالم وبالناس المسرة .
الذي نما قليال قليال بشبه البشر بغير خطية وحده ،وهو الكائن
بسلطانه وليس له بداية وال نهاية الذي عوض الخطية
المحيطة بالعالم مات بالصليب وفي اليوم الثالث قام من القبر.
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يـــا كلمـــة اإللـــه بمحبتـــك للبشـــر رفعـــت الخطايـــا
واآلثــام أنــت الغيــر خــاطئ وحــدك صــيرت ذاتــك
خطيـــة ألجلنـــا ولكنـــك دســـت الخطيـــة والمـــوت
بقيامتك من بين األموات .
لك السموات واألرض وكل ملئها ،األرضيون والسماويون
صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك ألنه قد صار فرح في
المسكونة من أجل أن اإلله صار مع البشر ومن بعد تأنسه
أظهر مجد الهوته بقيامته من بين األموات .
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نحــن أيضــا يــا ســيدنا نــؤمن بربوبيتــك ونعتــرف
بتجســدك وتأنســك وقيامتـــك مــن بــين األمـــوات
فأنعم علينا بغفران خطايانا وآثامنا وطهر
قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة
نصرخ نحو أبيك الذي في السموات ونقول  :يا أبانا الذى فى
السموات ...
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O Heer, onze Heer

الـرب ربـٌنـا
أيها
ُ

أحد الشعانين
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أيها الـرب ربـنـا ،مثـل عجـب صار إسمـك على
األرض كـلـِهــــــا .ألنـــــه قــــــد إرتـفــــــع عـِظــــــم
ِ
ت .مـن أفــــوا ِه األطفــا ِل
بهــائِـك فـوق السمــوا ِ
والــرضعــان هيــأت سبحـــا.
ِ
O Heer, onze Heer, hoe wonderbaarlijk is Uw
naam op heel de aarde,
omdat de grootheid van Uw pracht verheven
is boven de hemelen.
Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt
Gij lof bereid.
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،فهيئ أيضا يـارب نـفـوسنـا لنسبحـك ونـرتـِل لــك
 ونسجــد لــك ونشكـــرك كــ َّل، ونخـدمك،ونبـاركـك
ِ
 لكــي نعتــرف لـــك ونصــــرخ.يـــوم وكــ َّل ســاعــة
نحوك أيهــا اآلب
...  يا أبانا الذى فى السموات:  قـائليـن،ت
ِ القــدوس الــذي فى السموا
Bereid ook, o Heer, onze zielen zodat wij U
loven en tot U zingen, U zegenen en dienen, U
aanbidden en verheerlijken, en U danken
iedere dag en ieder uur.
Opdat wij U belijden en tot U roepen, o Heilige
Vader die in de hemelen zijt en zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...
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O Heer, onze Heer

الـرب ربـٌنـا
أيها
ُ
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أيها الرب ربنا مثل عجب صار اسمك على األرض كلها  ،ألنه
قد إرتفع عظم بهائك فوق السموات  ،من أفواه األطفال
والرضعان هيأت سبحا .الرب الجالس على الشاروبيم ركب
على جحش إبن أتان ودخل الى أورشليم بتواضع عظيم لكى
يتم ما قيل بالنبى القائل :قولوا إلبنه صهيون هوذا ملكك يأتيك
وديعا راكبا على أتان وجحش إبن أتان .وحمل األطفال سعفا
من النخيل وخرجوا للقائة وكانوا يصرخون أوصنا فى األعالى
مبارك اآلتى باسم الرب ملك اسرائيل .والجمع األكثر فرشوا
ثيابهم فى الطريق  ،وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر
وفرشوها فى الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا
كانوا يصرخون قائلين :
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أوصنا إلبن داود مبارك اآلتى باسم الرب  ،مباركة مملكه أبينا
داود اآلتيه باسم الرب  ،أوصنا فى األعالى .ولما دخل
أورشليم إرتجت المدينه كلها قائلة  :من هو هذا؟
فقالت الجموع  :هذا هو يسوع الذى من ناصرة الجليل .فيا
ربنا هيىء نفوسنا لنسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك
ونشكرك كل يوم وكل وقت وكل ساعه .لكى بقلب طاهر
وشفتين نقيتين نعترف ونصرخ نحو أبيك القدوس الذى فى
السموات ونقول  :يا أبانا الذى فى السموات ...
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خميس العهد

Witte donderdag
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خميس العهد
األيــام
وحـدث في
ِ

Witte donderdag

خميس العهد

ـــام التـــى أراد اللــــه فيهـــــا أن
ِ وحــــدث فـــي األيــ
.يجــِّرب إبــراهيـم ويعـْلـم قـلبــه ومحبـتــه فيـــه
: أنـه قـال له

Het gebeurde in de dagen dat God
Abraham op de proef wilde stellen en zijn
hart en zijn liefde voor Hem wilde kennen,
dat Hij tot hem zei :

Witte donderdag
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 خ ــْذ إبنـــك الحبيــب إسحـــق،إبـراهيـــم إبـراهيـــم
وقــ ِ ّدمـه لى محـرقـة على الجبــ ِل الــذي أعـ ِلمــك
. بـه

“Abraham, Abraham, neem uw geliefde
zoon Isaak en draag hem als brandoffer
aan mij op, op de berg die Ik u zal
aanwijzen.”
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 وأخــــذ،ســــرج دابتـــــه
ْ فقـــــام إبـراهيـــــم بــــاكرا وأ
. وأخــــذ سكينــــا ونــــارا،ــين وإســـحق إبنــــه
ِ غالمـ
ْ  فــــرأى المـوضـــــع ِمــــ،ومــــشى علـــى األرض
ـن
.بعيـد الذي أعـلـمه ب ِه الرب
De volgende morgen stond Abraham op,
zadelde zijn ezel, nam twee knechten en
zijn zoon Isaak met zich mee. Hij nam ook
een mes en vuur mee, begaf zich op weg
en tenslotte zag hij in de verte de plaats
liggen die de Heer hem aangewezen had.

Witte donderdag
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، إج ِلسـا أنـتما ههنــا مـع الدابــ ِة: فقـال لغالميـ ِه
وأمـــا أنـــا وإسحـــــق إبنـــى فنذهــــب ونسجــــد ثــــ َّم
.نـرجع إليكـما
ِ

Toen zei hij tot zijn knechten: “Blijf hier met
de ezel; ik ga met Isaak mijn zoon
daarginds heen. Nadat wij hebben
aanbeden, zullen wij tot u terugkeren.”
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وأخــذ إبراهيــم حطــب المحرقــ ِة ووضعـــه علــى
. وأخـــذ بيـــد ِه النــــار والسكيــــن،إسحــــق إبنــــ ِه
: فقال إسحــق ألبي ِه

Toen nam Abraham het hout voor het
brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak, en
nam vuur en een mes ter hand. Toen zei
Isaak tot zijn vader:
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يــــا أبـتــــــاه ،هـــــــوذا النـــــار والحطــــب ،وأيـْـــــن
الخـروف الـذي نـقــ ِدمــه للمحــرقـــ ِة ؟ فقــال لـه
إبـراهيـــــم  :إن هللا الـــــذي أمـــــرنا أن نقــــدم لــــه
ذبيحـة هـو يــرى حمــال له للم ْحـرقـ ِة يا إبنى .
“Vader, hier is het vuur en het hout, maar
waar is het lam voor het brandoffer?” En
Abraham zeide tot hem: “God die ons heeft
geboden Hem het offer op te dragen, zal
zelf voorzien in een lam voor het
”brandoffer, mijn zoon.

خميس العهد

Witte donderdag

وأخـــــــذ إبــراهيـــــم حجــــــارة وبنــــى مــذبحــــــا.
وأخـــــذ الحطـــب ورفعـــه علــى المــذبــحِ ،وأخــــذ
إسحــــــــق إبنــــــــه وربطــــــــه ووضـعــــــــه علــــــى
المــذبـحِ ،وأخــذ السكيــن ليــذبـحـه .
Abraham nam stenen en bouwde een
altaar. Hij nam het hout voor het brandoffer
en legde het op het altaar. Hij nam zijn zoon
Isaak, bond hem vast en legde hem op het
altaar. Toen nam Abraham het mes om hem
te slachten.

Witte donderdag

خميس العهد

: ب نـــادى إبــراهيـــم قـــائال لـــه
ِ وإذ مـــالك الـــر
ــس فتــاك وال
ْ  التـلم، أنظــر،إبــراهيـم إبــراهيــم
. تـصنـع بـه شـــرا

Maar de engel des Heren riep vanuit de
hemel tot Abraham en zeide: “Abraham,
Abraham! Zie, raak de jongen niet aan en
doe hem geen kwaad!

Witte donderdag

خميس العهد

 إنـي أنـــا: لما نـظـر الـرب محبتــك فيــ ِه فـقـــال
 أقسمــت بــذاتي إنــي بالبركـ ِة،هـــو الـــرب إلهــــك
. وبالكـثـْـر ِة أكـثــر نسـلـك،أباركـك
ِ

Toen de Heer uw liefde voor Hem zag, heeft
Hij gezegd: Ik ben de Heer uw God. Bij
Mijzelf heb Ik gezworen, dat Ik u met
zegening zal zegenen en uw nakomelingen
met
vermenigvuldiging
zal
vermenigvuldigen.”

خميس العهد
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فــرفــــع إبـراهيـــم عينـيـــ ِه فـنظـــر خـروفــــا عنـــد
الشجــــر ِة مـوثـقــــــا بقـ ْـرنيــــ ِه ،فـتــــرك إسحـــــق
صعــــــده م ْحـرقــــــة
إبنـــــه وأخــــــذ الخــــــروف وأ ْ
عـِوضا عـنه.
Toen sloeg Abraham zijn ogen op en zag
een ram, die met zijn hoorns in het
struikgewas vastzat. Hij liet zijn zoon Isaak,
greep de ram en droeg die als brandoffer
op, in plaats van hem.

Witte donderdag

خميس العهد

ْ
المسـيح
دم
هــرق
إلـى
إشـارة
كان
إسحـق
بح
ذ
فـ
ِ
ِ
ِ
خــــــالص
ب عــــــن
ِ
ِ إبـــــن الـلـــــه علــــى الصليــــــ
.ـالــــم
الع
ِ

Het offer van Isaak nu, was een ver-wijzing
naar het vergieten van het bloed van
Christus, de Zoon van God, aan het kruis
voor de verlossing van de wereld.

Witte donderdag

خميس العهد

 كــذلـــك،وكمــا حمــل إسحــــق حطــب الم ْحــرق ــ ِة
 وكمـــا رجــــع.ب
ِ حمــــل المســـيح خشبــــة الصـــلي
 هـكـــذا أيضـــا المســـيح ق ــام حيـــا،إسحــــق حيـــا
. وظهـر لتالميــ ِذه القـديسيــن،ت
ِ مـن األمـوا
En zoals Isaak het hout voor het brandoffer
droeg, zo droeg Christus het hout van het
kruis. Evenals Isaak levend terugkeerde, zo
verrees ook Christus levend uit de dood en
verscheen aan zijn heilige discipelen.

خميس العهد
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اللهــــ َّم الـــذى قـبـِــــل ذبـيحـــة أبينـ ــا إبــراهيـــــم،
إقبـل هــــذه الــذبيحــــة منـــا فـى هــذه الساعــ ِة.
بـــار ْك الـذيـــن قــ ِ ّدمــت
بــار ْك هــذه القــرابيــن،
ِ
ِ
عنهــــم،
O God, die het offer van onze vader
Abraham aanvaardde, aanvaard zo ook in
dit uur dit offer van ons.
Zegen deze offergaven, zegen hen voor wie
ze worden opgedragen.

Witte donderdag

خميس العهد

 فـليـبــــارك المســـيح.نيـــــح نفــــــوس الـراقـديــــن
، لكـى بقـلــب طاهــر.وأرواحنــــا
عـلى قــلـوبـِنـا
ِ
 ومحبـــة، وإيمـــان بــال ريـــاء،ونفـــس مستنيـــرة
.  ورجـاء ثــابــت،كاملـة
Schenk rust aan de zielen van hen die
ontslapen zijn. Moge Christus het hart en
de geest van ons allen zegenen, opdat met
een rein hart, een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte, een oprecht geloof, een
volmaakte liefde en een onwankelbare
hoop,

خميس العهد

Witte donderdag

 أن نــدعـوك يا،بغيـر خـــوف
نستجـرئ بــدالـة
ِ
،ت
ِ اللـه األب القـدوس الـــذي فى السمـــوا
...  يا أبانا الذى فى السموات: ونقـــول

Wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U te bidden, o God, Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader …
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أبوغلمسيس

De Apocalyps

De Apocalyps
سبت الفرح ( أبوغلمسيس )

De Apocalyps

أبوغلمسيس

 الـــذي،ـص
ِ ــم المخلـ
ِ يــا يســـوع المســيحِ ذو االســ
ـــم وأبطـــــل
ِ بكثــــر ِة رحمتـِــــه نــــــزل إلـــى الجحيـــ
َّ ِع
.ت
ِ ـــز المـو

O Jezus Christus, drager van de naam der
verlossing, die vanwege Zijn grote genade
naar de Hades is nedergedaald en de
macht van de dood vernietigd heeft.

أبوغلمسيس

De Apocalyps

ت،
ــــور ،غــيـــــر المائـــــ ِ
أنـــــت هـــــو ملـــــك الــدهـ ِ
األبـــدي ،كـلمـــة اللـــ ِه الـــذي عـــلى الك ـ ِ ّل .راعــي
الخـــراف الناطقــ ِة.
ِ

U bent de Koning der eeuwen, onsterfelijk
en eeuwig, het Woord van God, die boven
alles staat, de Herder van de rationele
schapen,
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 الـذي صعـِد إلى،ت العتيـد ِة
ِ رئيـس كهنـ ِة الخيـرا
.ت
ِ ت وصــار فـوق السمـــــــوا
ِ السمـوا

De Hogepriester van het goede dat komen
zal, die opgevaren is naar de hemel en
hoger geworden is dan de hemelen.

De Apocalyps

أبوغلمسيس

ـــــدس
ِ  مـــــــوضع قـــ،ب
ِ ودخــــــل داخــــــل الحجـــــــا
 المــوضع الـــذي ال يــدخــل إليـــه ذو،األقــداس
ِ
.طبيعـــة بشــريـــة

Hij is binnengetreden in het voorhangsel,
de plaats van het heilige der heiligen, de
plaats waar niemand met een menselijke
natuur ooit mag binnentreden.

De Apocalyps
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 صائــرا رئيــس كهنــة إلـى،وصار ســابقــا عنــا
 أنـت هـو الـذي.األبـــ ِد على رتبــ ِة ملكـي صــادق
: تنبأ من أجلك أشعياء النبي قائال

Hij is een voorloper geworden, omwille van
ons, door voor eeuwig Hogepriester te
worden naar de ordening van Melchisedek.
U bent het over wie de profeet Jesaja
geprofeteerd heeft, zeggende:
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 ومثــل حمــل بــال،"مثــل خــروف ســيق إلــى الــذبح
 رفِـع. هكـذا ال يفـتح فـاه،صوت أمام الـذي يجـزه
"صه؟
َّ  وجيله من يقدر أن يق،حكمه في تواضعه

“Als een lam dat ter slachting geleid
wordt, en als een schaap dat stom is voor
zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet
open. In Zijn vernedering werd Zijn oordeel
weggenomen en wie zal Zijn afkomst
benoemen?”

أبوغلمسيس
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ــــر ْحــــــت ألجـــــــ ِل خــطايــانــــــا ،وتـوجعــــــت
ج ِ
سـالمنـــــا عليـــــك،
آثــامنــــــا ،تــأديــــــب
ألجـــــ ِل
ِ
ِ
وبجـراحاتِـك شـفينــا ،كنـــا كلـُّنـــا ضاليـــن مثــل
خـــراف.
U werd verwond voor onze zonden, U hebt
geleden voor onze ongerechtigheden; de
straf die ons de vrede bracht, was op U,
door Uw wonden werden wij genezen, wij
allen dwaalden als schapen.

De Apocalyps
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 وأنقـذتـنــا بمعــرفــ ِة صلـيبــك،أتيـت يـا سيــدنــا
 التـي، وأنعـمـت لـنـا بشجـر ِة الحيـا ِة،الحقـيقـيــة
.هى جسـدك اإللهي ودمـك الحقيقــى

U bent gekomen, onze Meester, en U hebt
ons gered door de ware kennis van Uw
kruis en U hebt ons de boom des levens
gegeven dat is Uw Goddelijk Lichaam en
Uw Ware Bloed.

أبوغلمسيس
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ِمــ ْ
ـــــــاركك،
ـــــــن أجــــــــ ِل هــــــــذا نـسبحـــــــــك ،ونبـ ِ
ونـخــ ِدمـك ،ونـسجـــد لــك ،ونمجـِدك ونشكــرك
البشـر،
ك َّل حيـن .نسأل ونطلب إليـك يامحـب
ِ

Daarom prijzen wij U, zegenen en dienen
wij U, aanbidden en verheerlijken wij U en
zeggen U altijd dank. Wij vragen en bidden
U, o God die de mens liefheeft,

De Apocalyps
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 كمــا قـبلـــت،اللهـــم إقبـــ ْل ذبيحتـــنا منــا ياسيـدنـــا
ــــاء اآلبــــا ِء
ِ قرابـيـــــن وبخـــــور وســـــؤاالت رؤسـ
.وجميع قديسيـك
واألنبياء والرسـ ِل
ِ
ِ

aanvaard van ons dit offer, onze Meester,
zoals U ook de offergaven, het wierook en
de smeek-beden heeft aanvaard van de
patriarchen, profeten, apostelen en al Uw
heiligen.

أبوغلمسيس
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ـــــر نـفـوســـنـــــا ،وأجسـادنـــــا ،وأرواحنـــــا،
طهـِ ْ
ونيــاتنــــــــا .لكــــــي بقلــــــــب طاهـــــــر ،ونفــــــــس
غيـــــر مخــــزى ،وإيمـــــان
مستنيــــرة ،ووجــــه
ِ
بـغيــر ريــاء ،ومحبـة كاملـة ،ورجــاء ثابــت.
ِ
Reinig onze zielen, onze lichamen, onze
geesten en ons geweten, opdat met een
rein hart, een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte, een oprecht geloof, een
volmaakte liefde en een onwankelbare
hoop,

أبوغلمسيس

De Apocalyps

بغيـر خـوف أن نقـول الصالة
نجســر بــدالـة
ِ
،المقـدسـة التي سلمتهــا لتالميـ ِذك القــديسيـن
 "متى صليتـم: قــائــال لهــم،األطهــار
ورس ِلـك
ِ
...  يا أبانا الذى فى السموات: فــأطلبـوا هكـذا وقــولــوا
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U durven zeggen het
heilige gebed dat U aan Uw heilige
discipelen en zuivere apostelen hebt
gegeven, toen U tot hen sprak: “Wanneer u
bidt, bid dan zo en zeg : Onze Vader …
Index - الفهرس
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أيها السيد الرب االله
O Meester, Heer,
Almachtige God

)(2
أيهــا المسي ُح إلهنــا
O Christus onze God

الخمسين المقدسة

De 50 dagen

(1)
O Meester, Heer,
Almachtige God

أيها السيد الرب االله

Het Verrijzenisfeest

عيد القيامة

أيهــا الســيد الــرب االلــه ضــابط الكــل أبــو ربنــا
 الذى من قبـل، والهنا ومخلصنا يسوع المسيح
 ورد أبانــا آدم وبني ـه،صــليبه نــزل الــى الجحــيم
. إلى الفردوس
O Meester, Heer, Almachtige God, de Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus, die door Zijn kruis is afgedaald naar
de Hades en onze vader Adam en zijn
kinderen terug heeft gebracht naar het
Paradijs.

Het Verrijzenisfeest

عيد القيامة

 وفى ثالـث، بموته أبطل عز الموت، ودفنا معه
 وظهــر لمــريم المجدليــة. يــوم قــام مــن االمــوات
 إعلمــى إخــوتى أن يــذهبوا الــى: وكلمهــا قــائال
. الجليل هناك يروننى
Hij heeft ons met Zich begraven en door Zijn
dood vernietigde Hij de macht van de dood,
en op de derde dag is Hij verrezen uit de
dood. Hij verscheen aan Maria Magdalena en
sprak tot haar en zei evenzo: "Bericht mijn
broeders dat zij naar Galilea moe-ten gaan, en
daar zullen zij Mij zien."

Het Verrijzenisfeest

عيد القيامة

ميخائيــــل رئــــيس المالئكــــة نــــزل مــــن الســــماء
ودحــرج الحجــر عــن بــاب القبــر وبشــر النســوة
 خرســتوس أنيســتى إك: حــامالت الطيــب قــائال
. نيكرون
De aartsengel daalde neer uit de hemel en
rolde de steen weg van de ingang van het graf
en verkondigde het goede nieuws aan de
vrouwen die de balsem droegen en zei :
gristos anistie ek nekron .

Het Verrijzenisfeest

عيد القيامة

 بـالموت داس المـوت. المسيح قام من األموات
. والذين فى القبور أنعـم علـيهم بالحيـاة األبديـة
ونفــــخ فــــى وجــــه تالميــــذه القديســــين ورســــله
: االطهار قائال
"Christus is verrezen uit de dood, Hij
vertrapte de dood door Zijn dood en schonk
het leven aan hen die in de graven lagen."Hij
blies in het aangezicht van zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :

Het Verrijzenisfeest

عيد القيامة

إقبلــوا الــروح القــدس مــن غفــرتم لهــم خطايــاهم
.  ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، غفرت لهم

Ontvang de Heilige Geest, wie gij hun zonden
vergeeft, die zijn ze vergeven; wie gij ze
toerekent, die zijn ze toegerekend.”

het Hemelvaartfeest en het feest van Pinksteren الصعود والعنصرة

 وجلـس،وبعد أربعين يوما صـعد إلـى السـموات
 وأرســل لنــا المعــزى، علــى يمــين أبيــه الصــالح
. روح الحق مثل ألسنة نار

En na veertig dagen is Hij opgevaren ten
hemel, is Hij gezeten aan de rechterhand van
Zijn Goede Vader en zond ons de Trooster, de
Geest der Waarheid, als tongen van vuur.

عيد القيامة

Het Verrijzenisfeest

من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل
 لكى بقلب طاهر نجسر بدالة بغير خوف، رياء
أن نطلب إليك يا هللا الذى فى السموات ونقول
...  يا أبانا الذى فى السموات:
Daarom vragen wij U, onze Meester, reinig ons
van alle huichelarij, opdat wij met een rein
hart, het wagen met vrijmoedigheid en zonder
vrees tot U te bidden, o God, de Vader die in
de hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...
Index - الفهرس
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عيد القيامة

(2)
O Christus onze God

أيهــا المسي ُح إلهنــا

عيد القيامة

Het Verrijzenisfeest

ت
أيهــــــا المســــيح إلهنــــــا رئيــــــس كهنــــــ ِة الخيــــــرا ِ
ت ،األبـــدي،
العتيــد ِة ،ملـك
الـدهـــور ،الغـيـــر المائـــ ِ
ِ
كـ ِلمــــة اللــــه الــــذي علــى الكــــ ِل .الــــذي أنعــــم لنــــا
العظيــم ،الـــذي هـــو جســـده المقـــدس
الســر
بهــذا
ِ
ِّ
لغفــران خطـايـانــا.
ودمــه الكـريــم
ِ
O Christus onze God, de Hogepriester van het
goede dat komen zal, de Koning der eeuwen,
onsterfelijk en eeuwig, het Woord van de
Vader, die boven alles staat, die ons heeft
begenadigd met dit grote Mysterie; dat is Zijn
Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar Bloed voor
de vergeving van onze zonden.

عيد القيامة

Het Verrijzenisfeest

هـــــذا هـــــو الجســـــد الـــــذي أخـــــذه مـــــن سيــدتِنـــــا
وملكـ ِتنــــــا كـ ِلنــــــا القــديســــــ ِة مــريـــــــم ،وجعـلــــــه
واحــدا مــع الهــوتـِـــه .هـــذا هـــو الـــذي نـــزل إلـى
الجحيـــــم ،وأبطـــــل ِع َّ
ت ،وسبــــى سبيـــــا
ـــــز المـــــو ِ
ِ
وأعطــى النــاس كــرامــات.
Dit is het Lichaam dat Hij heeft aangenomen
uit ons aller Vrouwe en Koningin, de heilige
Maria, en dat Hij één heeft gemaakt met Zijn
Goddelijkheid. Hij is het die afdaalde naar de
Hades, de macht van de dood vernietigde, de
gevangenschap gevangen nam en eervolle
gaven aan de mensen gaf.

Het Verrijzenisfeest

عيد القيامة

 أعطـاهـــم قــربانــا،رفـع قـديسيــ ِه إلـى العـــلى معـــه
، بــذوقــــِه المــــوت عنـــــا خلـــــص األحيــــاء.ألبيـــــه
 ونحـــــن أيضـــــا. وأعطــــى النيــــاح لـلـذيـــــن مـاتــــوا
ـــور
ِ  أنعـــــم لنـــــا بنــ،الجلـــــوس فـــي الظلمـــــ ِة زمانـــــا
.الطاهــر
قيــامتِــه مــن قـِبــ ِل تجســد ِه
ِ
Hij heeft Zijn heiligen met zich verheven en gaf
hen als gaven aan Zijn Vader. Doordat Hij voor
ons de dood heeft geproefd, verloste Hij de
levenden en gaf eeuwige rust aan hen die waren
heengegaan. En ook wij, die gezeten waren in het
duister voor een bepaalde tijd, ons heeft Hij
begenadigd met het licht van Zijn Verrijzenis
door Zijn heilige vlees-wording.

عيد القيامة

Het Verrijzenisfeest

فـليضئ عـلينـا نـــور معـرفـتِــــك الحـقـيـقيـــ ِة لنضـئ
 ونجســر بــدالــة بغيــر خـــوف أن. بشكلــك المحيي
: ونقـــول،ت
ِ نصــرخ نحــو أبيــك الــذي في السمــوا

... يا أبانا الذى فى السموات
Moge het licht van Uw ware kennis over ons
schijnen, opdat wij mogen schijnen met Uw
levend Beeld,
en wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees te roepen tot Uw Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen :
Onze Vader die in de hemelen zijt…
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Land van Egypte

أرض مصر

Het Feest van de Intocht
van Onze Heer in Egypte

قِسمة عيد دخول السيد
المسيح أرض ِمصر
أيها السيد الرب االله

دخول المسيح أرض مصر

Het Intocht van Onze Heer in Egypte

أيها السيد الرب الهنا الخالق غير المرئى غيـر
المحــوى غيــر المفحــوص  .الــذى أرســل نــورة
الحقيقـــى ابنـــة الوحيـــد يســـوع المســـيح الكلمـــة
الذاتى .
الكائن فى حضنة األبوى كل حينا أتى وحل فـى الحشـاء البتـول
غير الدنس ولدتة وهى عذراء و بتوليتها مختومه .
اذ المالئكـــة تســـبحه و عســـاكر الســـموات ترتـــل لـــه صـــارخين
قــــائلين  :قــــدوس قــــدوس قــــدوس رب الصــــباؤوت الســــماء
واألرض مملؤتـــان مـــن مجـــدك األقـــدس  .هـــذا الـــذى تســـبحه
المالئكــة جــاء اليــوم الــى مصــر فــى حضــن أمــه مــريم العــذراء
السماء الجديدة  .والبار يوسف النجار .

دخول المسيح أرض مصر

Het Intocht van Onze Heer in Egypte

إفرحـــى و تهللـــى يـــا مصـــر مـــع كـــل بنيـــك و
تخومك ألنـه أتـى اليـك محـب البشـر الكـائن قبـل
كـــل الـــدهور  .أشـــعياء النبـــى العظـــيم قـــال فـــى
نبؤته:
هوذا الرب راكب على سحابة خفيفه وقادم الى مصر ،
والسحابة كانت القديسة مريم العذراء  .فليبارك المسيح الهنا
على قلوبنا وأرواحنا لكى بقلب طاهر ونفس مستنيرة وايمان
بال رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجسر بدالة بغير خوف أن
ندعوك يا هللا اآلب القدوس الذى فى السموات و نقول  :يا
أبانا الذى فى السموات ...
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Vasten van de Apostelen صوم الرسل

(1)
U bent het Woord van
de Vader
ب
ِ أنت هـو كلمــة اآل

Vasten van de Apostelen

صوم الرسل

،الــدهـور
 اإللـه الـذي قـبـْـل،ب
ِ أنت هـو كلمــة اآل
ِ
ســـد وتـأنـــس
رئيس الكهنــ ِة
َّ  الـــذي تج،األعظـــم
ِ
 ودعــا له مـــن،البشـــر
جنس
خــالص
مــن أجـ ِل
ِ
ِ
ِ
 مملكــة وكهنــوتـــا،األمـم جنســا مختــارا
جميــع
ِ
ِ
.وأمــة مقــدســـة وشعبــا مبـــررا
U bent het Woord van de Vader, God die vóór alle
tijden is, de Grote Hogepriester, die het vlees
heeft aangenomen en mens geworden is voor de
verlossing van de mensheid. U heeft uit alle
volkeren tot U geroepen, een uitverkoren
geslacht, een koninkrijk, een priesterschap, een
heilige natie en een gerechtvaardigd volk.

Vasten van de Apostelen

صوم الرسل

إذ أرسلـت الـروح القــدس علـى الـرســل فـي يــوم
عليهم مثـل ألسن ِة
الخمسيـن (البنطيقـسطي) وحـ َّل
ِ
 ومألهــم،نــار منقسمــة على ك ِ ّل واحــد منهـــــــم
، وك ِ ّل فهـــم وكـ ِ ّل حكمــة روحيــة،مـن ك ِ ّل معـرفـة
.الصــــادق
كـوعـــ ِدك
ِ
U zond de Heilige Geest over de apostelen op
de dag van Pinksteren. Hij daalde neer op een
ieder van hen, verdeeld als tongen van vuur.
Hij vervulde hen met alle kennis, inzicht en
geestelijke wijsheid, volgens Uw getrouwe
belofte.

صوم الرسل

Vasten van de Apostelen

القــدوس
ت وبشـــروا بإسمـِـك
وتكلمـوا بك ِ ّل اللغــا ِ
ِ
األمـــــــــم ,أمـــــا بطـــــرس وبـــــولس
جميــــــع
فـــــي
ِ
ِ
الرســـوالن ،فكــان ِظــل أحــ ِدهما يشــفي األمـــراض
ــــــر تـ ْ
وكانـ ْ
ـذهـــــــب
ـــــت مناديـــــــل وعصــــــائب اآلخـ ِ
األمـراض ،وتـخـْ ِرج األرواح الشــريـرة.
En zij spraken in alle tongen en predikten Uw
Heilige Naam aan alle volkeren, Zie, Petrus en
Paulus de apostelen, de schaduw van de ene
genas de ziekten; en de doeken en kleren van
de andere deden ziekten voorbijgaan en de
boze geesten uitvaren.

Vasten van de Apostelen

صوم الرسل

،ت وعلمــا األمـــم
ِ وبعــدمــا كـرزا بإنجيــ ِل الملكـو
 ونــاال إكليـــل،إسمـــــك
ِ سفكـــا دمهمــــا مــــن أجـــ ِل
.الــرســوليـ ِة وإكليـل الشهـــاد ِة

En nadat zij het Evangelie van het Koninkrijk
hadden gepre-dikt en de volkeren hadden
onderwezen, werd hun bloed omwille van Uw
naam vergoten en ontvingen zij de kroon van
het apostelschap en het martelaarschap.

Vasten van de Apostelen

صوم الرسل

ْ فيـــا مـ
ـــن أنعـــــم علـــى تالميــــ ِذه القـديسيــــن ورس ِلــــه
،المكـرميــــــن بحلـــــو ِل الـــــــروحِ المعــــــْ ّزي عليهــــــم
وأعطاهـــــــم السلطــــــــان أن يصنعـــــــــوا األشـفـيـــــــة
،بإسمــه القــدوس
وبشــرونــا.واآليــات والعجــائـــب
ِ
.ث القـــدوس
وردونـا إلى
ِ إإليمـان الحـقيقــي بالثالـو
ِ
U, die Uw heilige discipelen en eerwaardige
apostelen hebt begenadigd met de nederdaling
van de Heilige Geest, de Trooster, en hun de
macht gaf om genezingen, tekenen en wonderen
te verrichten; zij hebben ons de goede
boodschap van Zijn Heilige Naam verkondigd en
ons teruggebracht tot het ware geloof van de
Heilige Drie-eenheid.

Vasten van de Apostelen

صوم الرسل

ونمجـــدك ونشكـــرك ألجـــ ِل
، ونبــاركـــك،نسبحـــك
ِ
 أن، ونسألــــك يــا سيـدنـــا,النعــــم العظيمـــ ِة
هـــذه
ِ
، وتـطـهـِر قلـوبـنــا،بغفـران خطـايانـا
تـنعـِم علينـا
ِ
،وأنـفسنـا وأجسـادنـا وأرواحنـا
Wij loven U, wij zegenen U, wij verheerlijken U
en wij danken U om deze grote genadegaven.
En wij vragen U, onze Meester, om ons de
vergiffenis van onze zonden te schenken, en
onze harten, zielen, lichamen en geesten te
reinigen,

صوم الرسل
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بغيـر خــوف أن
لكي بقلـب طاهـر نجسـر بـدالـة
ِ
 الـذي في،القـدوس
نصرخ نحـو أبيـك
ِ
 يا أبانا الذى فى السموات:  ونقــول،ت
ِ السمــوا

...
opdat wij met een rein hart het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees te roepen tot
Uw Heilige Vader, die in de hemelen zijt, en te
zeggen : Onze Vader die in de hemelen zijt...
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ما أبعد أحكامك عن الفحص

صوم الرسل
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مــــا أبعــــد أحكامــــك عــــن الفحــــص وطرقــــك عــــن
االستقصــــاء كمــــا بعــــدت (علــــت) الســــموات عــــن
األرض كذلك أيضا بعدت أفكارك عن بنـي البشـر ،
إذ أخفيـــت هـــذه عــــن حكمـــاء وفهمـــاء وأعلنتهــــا
لألطفال الصغار.

نعم أيها اآلب هكذا قد صارت المسرة أمامك اخترت جهالء
العالم لتخزي بهم الحكماء واخترت ضعفاء العالم لتخزي بهم
األقوياء ،اخترت بطرس هذا وكان صيادا للسمك فصيرته
صيادا للناس  .أنت بطرس وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي
وأبواب الجحيم لن تقوي عليها هذا الذي عندما سألت تالميذك
األطهار قائال لهم :

صوم الرسل
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من يقول الناس أني أنا ؟ صرخ قائال  :أنت هو المسيح إبن
هللا الحي مخلص العالم طوباك يا بطرس فإن دما ولحما لم
يعلن لك ذلك لكن روح هللا الحال فيك  .والذي أنكرك أمام
الجارية إعترف بك أمام الملوك والوالة  ،أما بولس هذا الذي
ظل طاردا زمانا طويال صيرته إناءا مختارا يحمل إسمك
القدوس ،فيما هو ذاهب إلى دمشق ليقبض على المسيحيين
ويعذبهم ،بغتة أشرق نور من السماء حوله وسمع صوتا من
السماء يقول به  :شاول شاول لماذا تضطهدني  ،صعب عليك
أن ترفس مناخس.

صوم الرسل

Vasten van de Apostelen

لسان العطر هذا الذي كرز وبشر وعلم وأسس كنيستك
المقدسة وفي أخر الكل أنعمت على رسوليك بطرس وبولس
بما لم تره عين وما لم تسمع به أذن مالم يخطر على قلب
بشر فإستشهد بطرس مصلوبا منكسا الرأس وبولس بحد
السيف فناال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة يا هللا الذي أنعم
على رسوليه بتلك النعم الجزيلة أنعم علينا نحن الخطاة
بغفران خطايانا وذنوبنا وآثامنا كي ندعوك بشكر  :يا أبانا
الذى فى السموات ...
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Het feest van de
Apostelen
قِسمة عيد الـرســــل

عيد الرسل

Het feest van de Apostelen

* يا هللا اآلب السماوي القادر على كل شيء أبـا ربنـا
وإلهنا ومخلصـنا وملكنـا يسـوع المسـيح الـذي دعـا لـه
إثنــي عشــر رســوال ليكونــا لــه تالميــذ وســبعين آخــرين
وأعطاهم السلطان أن يشفوا المرضي
ويطهــــروا البــــرص ويطــــردوا الشــــياطين واألرواح النجســــة ويقيمــــوا
الموتي ،وليكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها ويعمـدوهم باسـم اآلب واإلبـن
والروح القدس .
* يا من أقـام تلميـذه القديسـين ورسـله األطهـار ليكونـوا رؤسـاء كهنـة
العهد الجديد يكرزون ويعلمون ويباركون ويقدسون المـؤمنين بـالروح
القـــدس الـــذي أعطـــاهم ويقبلـــون التـــائبين ويغفـــرون لهـــم خطايـــاهم
ويجعلـــونهم أهـــال لتنـــاول أســـراره المقدســـة غـــذاء لنفوســـهم وقوتـــا
ألرواحهم للحياة األبدية .

عيد الرسل
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* يـــا مـــن نفـــخ فـــي وجـــه تالميـــذه القديســـين ورســـله
األطهار ومنحهم سلطانا أن يدوسوا الحيـات والعقـارب
وكـــل قـــوة العـــدو الشـــيطان ،وأن يتعهـــدوا المـــؤمنين
بوسائط الخالص وأن يكونوا له وكالء على األرض
ومستودعا لمواهبـه الخالصـية وإسـتحقاقاته الكفاريـة يوزعونهـا علـى
مستحقيها ووكالء أسراره المحيية .
* يا من سكب على تالميذه القديسين بعد صعوده إلـى السـماء مواهـب
الــــروح القــــدس  ،روح الحــــق المنبثــــق مــــن اآلب فقدســــهم وبــــررهم
وطهـــرهم ومألهـــم مـــن كـــل حكمـــة وفهـــم ومشـــورة وشـــجاعة وقـــوة
وصــيرهم قــادرين علــى أن يتنبــأوا ويتكلمــوا باللغــات ويفتنــوا بإنجيــل
الخالص المسكونة كلها .
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* اللهم يا من و َّكل تالميـذه القديسـين ورسـله األطهـار
أن يقيموا من بين المؤمنين أساقفة وكهنـة وشمامسـة
لخدمة إنجيـل الملكـوت ورعايـة قطيـع المسـيح وتـدبير
كنيسته المقدسة .
* وبعـــد ان كـــرزوا وصـــاموا وقدســـوا وأقـــاموا لهـــم خلفـــاء ووكـــالء
وعرفاء لم يحسبوا أنفسهم ثمينة لديهم فبذلوا حيـاتهم مـن أجـل إسـمك
القدوس في أسفار وفي أسهار وفي أصوام وفي أتعاب كثيـرة وبعـد أن
قاسوا عذابات أليمة ماتوا رجما او حرقـا أو صـلبا أو قطعـت رؤوسـهم
فنالوا إكليل الشهادة وإكليل الرسولية .
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* فبطـــرس الرســـول مـــات مصـــلوبا منكســـا وبـــولس
الرسول قطعت رأسه بالسيف ومرقس الرسول سلموه
مربوطـــا فـــي شـــوارع اإلســـكندرية فتقطعـــت أوصـــاله
وتهشــمت عظامــه وســالت دمائــه فكانــت بركــة لبالدنــا
المصرية وكنيستنا األرثوذكسية .
* هللا إقبلنا نحن أيضا طاهرين بال عيب أمامك ونقي بروحك القدوس
وبسر القربان المحيي أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا بل أيضا أفكارنا
وقلوبنا ونياتنا حتى نجرؤ بمحبة غير ناقصة ودالة بغير مخادعة أن
نصرخ نحوك أيها اآلب القدوس السماوي بالصالة التي علمتها
لتالميذك الطهار قائلين  :يا أبانا الذى فى السموات ...
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العدرا والمالئكة

De heilige Maagd

De feesten van de
heilige Maagd , de
Hemelse Heerscharen
قسمة تقال فى أعياد القديسة
مريم والمالئكة
هــوذا كائـن معنـا على هـذه
المائــد ِة
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هــوذا كائـن معنـا على هـذه المائــد ِة اليــوم
عمانوئيــل إلهـنـا حمـل اللـه الــذي يحمل خطيــة
، الجـالــس على كـــرسي مجــد ِه،العالــم ك ِلـه
ِ
 الــذي تـسبحه،ت السمائيــ ِة
ِ الـــذي تقــف أمامه جميع الطغما
، ويـخـر ويسجـد له رؤســاء المالئكــ ِة،ت البـركـ ِة
ِ المالئكـة بأصوا
Zie, vandaag met ons aanwezig op deze tafel,
is Emmanuël onze God, het Lam Gods, dat de
zonden van de hele wereld wegneemt, Die
gezeten is op de troon van Zijn glorie en voor
wie al de hemelse rangen staan, De engelen
loven Hem met stemmen van zegen en de
aartsengelen buigen neer en aanbidden Hem.
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غيـر المتجسـديـن يقـولـون
ت
ِ األربعــة الحيـوانـا
ِ
 واألربعة والعشرون،ت
ِ تسبحـة الثالثـة التـقـديسا
 وأربعة وعشرون،قسيسا جلـوس على كراسيهم
 وأربعة وعشـرون جامـا من ذهب في،سهم
ِ إكليـل ذهب على رؤو
، مملـوءة بخورا الـذي هـو صلوات القـديسيـن،أيـديهـم
De vier onlichamelijke, levende wezens zingen
de lofzang van het Trisagion, en de
vierentwintig oudsten zitten op hun tronen,
met vierentwintig kronen op hun hoofden en
in hun handen vierentwintig gouden schalen,
vol wierook; dit zijn de gebeden der heiligen.
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 والمائـة،ي ِ إلى أبـ ِد اآلبـديـن
ّ ويسجدون أمام الح
وأربعـة وأربعـون الفــا البتـوليـون غيـر الـدنسيـن
 قـدوس قـدوس قـدوس: يسبحـون الـرب قـائليـن
ث األقـدس ونسبحه
ِ  ونحــن أيضا نسجــد للثالـو،آميــن الليلــويــا
، قـدوس اللـه اآلب ضابط الكـ ِ ّل آميــن الليلــويــا: قــائليــن
En zij buigen neer voor de Levende tot in de
eeuwen der eeuwen, En de honderd
vierenveertigduizend
onbevlekte
maagden
loven de Heer, zeggende: “Heilig, heilig, heilig,
Amen. Halleluja.” Ook wij aanbidden de Heilige
Drieeenheid en loven Hem, zeggende : “Heilig
is God de Almachtige Vader. Amen. Halleluja.
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قـدوس إبـنــه الوحيــد يســوع المسـيح ربــنا آميـــن
الليلــويــــــا ،قـــــدوس الــــــروح القـــــدس البـــــاراقليط
آميــن الليلــويــا ،مقـدسـة ومملوءة مجـدا والــدة
اإللـ ِه الطاهــرة القـديسـة مـريــم العـذراء آميــن الليلــويــا ،مقـدســة
لعالـــم ك ِلــه
ومملوءة مجـدا هـذه الــذبيحـة التي ذبـِحــتْ عن حيــا ِة ا
ِ
آميــن الليلــويــا،
Heilig is Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
onze Heer. Amen. Halleluja. Heilig is de Heilige
Geest, de Trooster. Amen. Halleluja.” Heilig en
glorievol is de zuivere Moeder Gods, de heilige
Maagd Maria. Amen. Halleluja. Gezegend en
glorievol is dit offer, dat geslacht is voor het leven
van de hele wereld. Amen. Halleluja.
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 إن: من أجـ ِل هـذا صرخ مخلصنـا الصالح قــائــال
، ودمي هـو مشـرب حـق،جسـدي هـو مأكل حـق
ي وأنــا
من يأكـ ْل جسـدي
ْ
َّ ويشـرب دمي يكـون ف
 ط ِ ّهــــر أنـفسنا وأجسـادـا، نسـألـك يا سيــدنــا،أيضا أكـــون فيــه
،وأرواحنا
Daarom riep onze Goede Verlosser zeggende:
"Mijn Lichaam is ware spijs en Mijn Bloed is
ware drank.“
“Wie Mijn Lichaam eet en mijn Bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.“
Wij vragen U, onze Meester, reinig onze zielen,
lichamen en geesten,
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ونـفـس
،نـقـيتيـن
وشفـتيـن
،لكي بقلـب طاهـر
ِ
ِ
ِ
، وإيمان بال ريــاء،غيـر مخـزي
 ووجه،مستنيـر ِة
ِ
، ورجــاء ثابــت، وصبـر كامـل،ونيـة نقيـة
 أن نطلب إليــك أيهــا اآلب القـدوس،بغيـر خـــوف
نجسـر بــدالـة
ِ
...  يا أبانا الذى فى السموات:  ونقــول،ت
ِ الـذي في السمــوا
opdat, met een rein hart, zuivere lippen, een
verlichte ziel, een gezicht zonder schaamte, een
oprecht geloof, een zuivere bedoeling, volmaakt
geduld en een onwankelbare hoop, wij het wagen
met vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, Heilige Vader die in de hemelen
zijt, en te zeggen: Onze Vader ...
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De Transfiguratie

عيد التجلي

Het Feest van de
Transfiguratie
قسمة عيد التجلي
أنت هو كلمة اآلب

عيد التجلي

Het Feest van de Transfiguratie

* أنت هو كلمة اآلب اإلله الذي قبل كل الـدهور
ورئيس الكهنة األعظم الذي تجسـد وتـأنس مـن
أجـل خـالص جـنس البشـر ودعـا لـه مـن جميـع
األمــــم جنســــا مختــــارا مملكــــة وكهنوتــــا وامــــة
مقدسة وشعبا مبررا .
* الذي صعد فوق جبل تابور وأخذ معه تالميذه بطرس
ويعقوب ويوحنا وتجلى أمامهم وكان وجهه يلمع أكثر من
الشمس وثيابه مثل الثلج وظهر لهم النبيان موسى وإيليا
وهما يتكلمان معه في أورشليم عن الفداء الذي كان مزمعا أن
يكمله ،وإذ سحابة منيرة ظللتهم وصوت من السماء قائال :
هذا هو إبني الحبيب الذي به سررت له إسمعوا . .
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* فلهــذا نســأل ونطلــب مــن صــالحك يــا محــب
البشر أن ال تكون هـذه الذبيحـة تبكينـا لخطايانـا
وعارا آلثامنا ألننا قدمناها لك عن ضعفنا  ،بل
قدس أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ونياتنا كلنا .
* لكي بنفس مستنيرة ووجه غير مخزي وقلب طاهر وإيمان
بال رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجسر بدالة بغير خوف أن
نصلي الصالة المقدسة التي أعطيتها لتالميذك القديسين
والرسل األطهار قائلين بشكر  :يا أبانا الذى فى السموات ...
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األعياد السيدية

De Feesten

Gebed van de
Breking van De
Zoon, voor de
Feesten
قسمة لإلبن تقال في األعياد
السيدية
نـسبـح ونـمجـد إلـه اآللهــ ِة
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،ب
ِ نـسبــــح ونـمجــــد إلــــه اآللهـــــ ِة ورب األربـــــا
 ولــدتــــه،الـــذي تجســـد مـــن القــديســـ ِة مــريـــــم
.لحـــــم
ت
ِ في بيــ
ِ
ب قـــــد ظهــــر للــرعــــا ِة وبـشَّــرهــــم بميـــــالد ِه
ِ وإذا مــــالك الــــر
. فـأتـوا ونظــروه،ب
ِ العجيــ
Wij loven en verheerlijken de God der goden en
de Heer der heren, die het vlees heeft
aangenomen uit de heilige Maria; zij heeft Hem
gebaard in Bethlehem. En zie, de engel van de
Heer verscheen aan de herders en verkondigde
hun Zijn wonderbaarlijke geboorte, en zij gingen
naar Hem toe en zagen Hem.
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 فأتــــوا وسجــــدوا لـــــه وقــدمـــــوا،الـــذي رأى المجــــوس نجـمــــه
 ثــــم عـــاد وسكــــن فــى،صـــر
 الـــذي أتــى إلــى، هـــدايــــا
ْ أرض ِم
ِ
ــر
ِ  بغيـ،ــر
ِ  الـــذي نمــــا قليـــال قليـــال بشبـــ ِه البـشـــ، نـاصـــر ِة الجليـــ ِل
 وإعـتمــد مـــن يــوحـ َّنـــا،األردن
 الـــذي أتــي إلـى، خطيـــة وحـــده
ِ
،السابــق
ِ
De Wijzen zagen Zijn ster en zijn gekomen om Hem
te aanbidden en Hem geschenken aan te bieden.
Hij, die gevlucht is naar het land Egypte en weer is
teruggekeerd en is gaan wonen in Nazareth te
Galilea. Die naar het beeld van de mensen
geleidelijk is opgegroeid, maar alleen Hij was
zonder zonde. Die naar de Jordaan is gekomen en
gedoopt is door Johannes de Voorloper.

De Feesten

األعياد السيدية

 بســر ال يـ ْنطــق،الـذي صـام عنــا أربعـيــن يومـــا وأربعـيــن ليلــة
رس قـانــا
ِ ّ ْ الـذي صيـَّر المــاء خمــرا بقــو ِة الهـو ِتـه فـي عـــ، بــه
، وجعــل العــرج يمشـون،للعميـان
 الــذي أعــطى النـظــر، الجليــ ِل
ِ
 والـخرس، والـصم يسمعـون، والـ ْبرص يطهون،والشـ َّل يص ِ ّحـون
.  والشياطيــن يخــرجـون،يتكلمــون
Die omwille van ons veertig dagen en veertig
nachten heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie.
Die met de kracht van Zijn Goddelijkheid water heeft
veranderd in wijn, op de bruiloft te Kana in Galilea.
Die aan blinden het gezicht heeft geschonken, de
lammen weer deed lopen, de kreupelen heeft
geheeld, melaatsen heeft gereinigd, doven weer
deed horen, stommen deed uitvaren.
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 الـذي تجلـَّى، وإبنـة يـايـروس،الـذي أقـــام إبــن األرملــ ِة بنــايـيـن
على جبـ ِل طابـور قــدام تالميــذ ِه القــديسيــن وأضاء وجهــه
 الـذي، القبـر بعــد أربعـ ِة أيـام
 الــذي أقـام لعـازر مــن،كالشمـس
ِ
ِ
، وجحــش إبن أتــان مثــل ملــك
دخــل أورشليــم راكبــأ على أتــان
ِ
Die de zoon van de weduwe uit Naïn heeft
opgewekt en ook de dochter van Jaïrus. Die
op de berg Tabor van gedaante is veranderd
voor Zijn heilige discipelen, zodat Zijn gezicht
straalde als de zon. Die Lazarus uit het graf
heeft opgewekt na vier dagen, Die Jeruzalem
is binnengetrokken, zittend op een ezel, met
een veulen van een ezel, als een Koning.
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 وأعطاهــــم جســـده المقـــدس،الـــذي عاهــــد تالميــــذه القـديسيـــن
،ب
،ودمــه الكـريــم
ِ  الــذي صـ ِلب علـى الصـلي،لغـفــران خطايـانــــا
ِ
 وبعـــد ثـالثـــ ِة أيـــام قــــام،ــر
ِ  وو ِضـــع فـى القبـ،وسحـــق الشيطــان
حـر طبـريــه
ِ مـن األمـــوا
ِ  الـذي رأه تالميــذه المختـارون على ب،ت
،بعـد قيامتِــة المقــدسـ ِة
Die met Zijn heilige discipelen een verbond sloot
en hun Zijn Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar
Bloed heeft gegeven tot vergeving van onze
zonden, Die gekruisigd is en de satan heeft
verpletterd, en in het graf is gelegd en na drie
dagen is verrezen uit de dood, Die door Zijn
uitverkoren discipelen bij het meer van Tiberias
werd gezien.

De Feesten

األعياد السيدية

ميـن
ِ وبعــد أربعيــن يـومــا ص ِعـد إلى السمـوا
ِ  وجلـس عـن ي،ت
ّ ْ  وأرسـل لنــا الــروح الم،الصالح
، عـزى مثـل ألسنــ ِة نـار
أبـيـه
ِ
 قـائال،الـــذي عـلـَّـم تــالميـذه المختـاريـن والـرســ ِل القـديسيـن
 يا أبانا الذى فى:  متى صليتـم فاطلبـوا هكـذا وقـولـــوا، لهــم

... السموات
En na veertig dagen is Hij ten hemel opgevaren
en is Hij gezeten aan de rechterhand van Zijn
Goede Vader en heeft Hij ons de Trooster
gezonden als tongen van vuur. Die Zijn
uitverkoren discipelen en heilige apostelen heeft
geleerd, toen Hij zei : “Wanneer u bidt, bid dan
zo en zeg : Onze Vader die in de hemelen zijt…”

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

Gericht tot de Vader
)(jaarlijks
قسمــة لآلب ( سنـــوى)
النـور
اللهـم والــد
ِ

Gericht tot de Vader (jaarlijks)

)قسمــة لآلب ( سنـــوى

،  واهــــب المعرفــــ ِة،  ورئـــيس الحيــــا ِة، ـــور
ِ اللهــــم والـــــد النـ
 معلــــم،  كنـــز الحكمــ ِة، سنـــا
ِ  المحســن لنفــو، صانــــع النعمـــ ِة
. ت النقـيـــ ِة
 مـؤسـس، الطهـار ِة
ِ  قــابـل الصلـوا، الـدهـــور
ِ
O God, Verwekker van het Licht, Beginsel
des levens, Schenker van kennis,
Schepper van zegen, Weldoener van onze
ziel, Schat van wijsheid,
Leraar van zuiverheid, Stichter van de
eeuwen, die de zuivere gebeden aanvaard.
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معطــي المتـوكليـــن عليـــه مـــن كــ ِ ّل قلــوبـِهـــم األشيــــاء التــي
العمـــق
 الــذي أصعـدنـــا مـــن. تشتهـي المالئكـة أن تــراهــــا
ِ
.ت
إلى
ِ  الـذي أعطـانـا الحيـاة مــن المو، النــور
ِ
Die aan allen die met heel hun hart op Hem
vertrouwen, de dingen schenkt die engelen
verlangen te aanschouwen.
Die ons omhoog heeft geheven uit de
diepte naar het licht, die ons uit de dood
het leven gegeven heeft.

قسمــة لآلب ( سنـــوى)
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ـــــق مـــــــن العبــوديــــــ ِة  .الــــــذي
الــــــذي أنعـــــــم علينـــــــا بالعتـ ِ
إتيـــان إبنــِك
جعــل ظلمة الضالل ِة التـي فينـــا تضـئ مـــن ِقبــ ِل
ِ
الــوحيـــد بالجســـ ِد .
Die ons heeft begenadigd met bevrijding
uit de slavernij.
Die de duisternis van de dwaling in ons tot
licht heeft gemaakt door de komst van Uw
Eniggeboren Zoon in het lichaam.
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أنت اآلن أيضا ياسيـدنـا أنـر عيـون قلـوبـِنـا وطهـِرنـا كامليـن
 وشفـتيـن،  لكي بقلب طاهـر. ِالنفـس والجسـ ِد والـروح
فـي
ِ
 نجسر بـدالـة أن نـدعـوك يا الـلـه اآلب القـدوس، نقيتيـن
ِ
...  يا أبانا الذى فى السموات: ت ونقـول
ِ الـذي في السموا
Verlicht Gij zo ook nu, onze Meester, de
ogen van ons hart en reinig ons volkomen
naar ziel, lichaam en geest. Opdat met een
rein hart en zuivere lippen wij het wagen
met vrijmoedigheid tot U te bidden, o God,
heilige Vader, die in de hemelen zijt, en te
zeggen: Onze Vader die in de hemelen zijt…

قسمة لإلبـن

Gericht tot de Zoon

Gericht tot de Zoon
)(jaarlijks
قسمــة لإلبـن ( سنـــوى )
ب
أنت هـو كلمة اآل ِ
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 رئيس الكهنـ ِة، الدهـور
 اإلله الـذى قـبـل، ب
ِ أنت هـو كلمة اآل
ِ
جــنس
خــالص
 الـــذي تجســـَّد وتأنـــَّس مـــن أجـــ ِل. األعظـــم
ِ
ِ
.البشـر
ِ
U bent het Woord van de Vader, God die
vóór alle tijden is, de Grote Hogepriester,
die het vlees heeft aangenomen en mens
geworden is voor de verlossing van de
mensheid.
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 مملكــة وكهنوتــا، األمــم جنســا مختــارا
جميـع
ودعــا له من
ِ
ِ
 فلهـــذا نســــأل ونطلـب مــــن، وأمـــة مقـدســـة وشعبـــا مبـــــررا
. البشــــر
صالحــك يــا محـِـب
ِ
ِ
U heeft uit alle volkeren tot U geroepen,
een uitverkoren geslacht, een koninkrijk,
een priesterschap, een heilige natie en een
gerechtvaardigd volk.
Daarom vragen en bidden wij Uw
Goedheid, U die de mens liefheeft,
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،آلثــامنــا
أن ال تكـون لنـا هـذه الــذبيـحـة تبكيتـا لخطايـانـا وعـارا
ِ
 بــــــل كمــــــا أن هـــــذه.ألننــــــا قــدمنـاهــــــا لـــــك عــــــن ضعـفـِنـــــــا
 إذ قـــد تـفـض ْلــــت وأفعمتـهــــا، القــرابيـــن طاهـــرة فــى ك ـ ِ ّل شــــئ
.القــدوس عليهـا
روحـك
 بحلـو ِل، مــن ك ِ ّل شــئ طاهـــر
ِ
ِ
dat dit offer niet tot berisping zal zijn van onze
zonden noch tot schande vanwege onze
overtredingen, want wij bieden het U aan
vanuit onze zwakheid.
Maar zoals deze offergaven rein zijn in alles,
omdat U zich verwaardigd hebt ze te vervullen
met al wat heilig is, door de neerdaling van
Uw Heilige Geest.

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)
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س أنـفسنــــــا ،
هكــــــذا نحـــــن أيضـــــا الخطــــــاة  ،تفضــــــل قـــــــ ِ ّد ْ
وأجسـادنـا ،وأرواحنـا ونياتـنـا (وسـرائـرنــا).
لكــى بنفـــس مستنيـــرة ،ووجـــه غيــــر مخـــزي ،بقلـــب طاهـــر،
بغيـر ريـاء  ،بمحبـة كاملـة ،ورجـاء ثـابـت.
وإيمـان
ِ
Zo nu ook ons, zondaars, gewaardig U
onze zielen, lichamen, geesten en ons
geweten te reinigen.
Opdat met een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte, een rein hart, een
oprecht geloof, een volmaakte liefde en een
onwankelbare hoop,
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بغيـر خـوف ان نقـول الصالة المقــدســـة
نستجـرئ بدالـة
ِ
هــار
ِ التي أعطيتهـا لتــالميـذك القــديسيـن والـرسـ ِل األط
 يا أبانا الذى:  متى صليتـم فـأطلبـوا هكـذا وقـولـوا: قــائـال
... فى السموات
wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U durven zeggen het
heilige gebed dat U aan Uw heilige
discipelen en zuivere apostelen hebt
gegeven, toen U tot hen sprak: “Wanneer u
bidt, bid dan zo en zeg : Onze Vader die in
de hemelen zijt…”

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

Gericht tot de Vader
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قسمــة لآلب ( سنـــوى)
أيهــا الـرب إلهنــا العظيــم

قسمــة لآلب ( سنـــوى)
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أيهــــا الـــرب إلهنــــا العظيــــم  ،والــــذي إسمــــه عظيــــم  ،أبــــو
ت  ،وإلــه ك ُّل عـــزاء  .الــذي قـبــِل إليــه مــن أيـدينــا ،
الـرأفـا ِ
نحـــــــن الضعفــــــــاء الخطــــــــاة ،هـــــــذه الــذبيحـــــــة العقليـــــــة ،
والحقيـقـيـة والغيـر الـدمـويـ ِة .
O Heer, onze Grote God, wiens naam Groot
is: de Vader der barmhartigheden en de
God aller vertroosting,
die aanvaard heeft uit onze handen, wij die
zwak en zondig zijn, dit rationele, ware en
bloedeloze offer.

قسمــة لآلب ( سنـــوى)
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البشـر  ،طهــرنــا مـن كـ ِ ّل
أنت أيضــا ياسيـدنـا الصالح ومحـب
ِ
دنـس الجسـ ِد والـــروحِ .
ِ
ـــــر
وأجعلنــــــــا مستحقيـــــــن أن ننــــــــال مـــــــن خيــراتـِــــــك غيـ ِ
المــوصوفـ ِة.
Gij ook, onze Meester, de Goede
Menslievende, reinig ons van elke smet in
lichaam en geest.
Maak ons waardig deel te nemen aan Uw
onuitsprekelijke weldaden,
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 وجــوابـا أمــام، وأرواحنـا
سنـــا وأجسا ِدنـــا
ِ
ِ خــالصــا ألنف
 ولنستحــق أن نجسـر بــدالـة أن نصرخ. المخـــوف
منبـرك
ِ
ِ
 يا: ت ونقــــول
ِ نحـوك أيهــا اآلب القـدوس الـذي في السمــوا
... أبانا الذى فى السموات
tot verlossing van onze zielen, lichamen en
geesten, en tot verantwoording voor Uw
vreeswekkende troon, en laat ons waardig
zijn dat wij het wagen in vrijmoedigheid tot
U te roepen, Heilige Vader, die in de
hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt…

القسمـة الســريـانيـة De Syrische Breking
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القسمـة الســريـانيـة
( هكـذا بـالحقيـقـ ِة )
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،هكـذا بـالحقيـقـ ِة تألـــم كلمــة الـلـه بالجســ ِد
ْ  وأنفـص،ب
لت نفسـه مــن
ِ وذبـِح وأنحنى بالصلـي
 إذ الهــوتـه لــم يـنفـصـل قـط ال مــن،جسـ ِده
.سـه وال مــن جســـ ِده
ِ نـفـ
Waarlijk, het Woord van God heeft in het
lichaam geleden en is geslacht en heeft
Zijn hoofd gebogen op het kruis en Zijn ziel
is van Zijn lichaam gescheiden, terwijl Zijn
Goddelijkheid nooit gescheiden is geweest
van Zijn ziel, noch van Zijn lichaam.
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 وجــرى ِمنـه دم ومـــاء،وط ِعـن فى جنبـ ِه بالحــربــ ِة
ْ  وأتـ، وت َّخضب بهمـا جسـده.العالـم
ـت نفـسـه
غـفـــرانـا لك ِ ّل
ِ
، و ِعــوض الخطيــة المحيطــة بالعالــم.واتحــدت بجســـ ِده
Zijn zijde werd met een lans doorstoken en
er stroomde bloed en water uit tot
vergeving voor de hele wereld. Zijn lichaam
werd ermee besmeurd en daarna is Zijn ziel
wedergekomen en verenigd met Zijn
lichaam. Voor de zonde die de hele wereld
omsluit,
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التــدبيـر الشمــإلي إلى
 وردَّنـا مـن،ب
ِ مــات اإلبـن بالصليــ
ِ
بـدم صليبـ ِه ووحـَّـد وألـ َّـف السمائيـيــن مــع
ِ  وأ َّمـن،ِاليـميــني
. والنفـس مــع الجســ ِد،ب
ِ  والشعــب مــع الشعـــو،األرضييـن
is de Zoon gestorven aan het kruis, en Hij
heeft
ons
teruggebracht
uit
de
onrechtvaardige
ordening
naar
de
rechtvaardige.
Door het bloed van Zijn kruis heeft Hij de
eenheid bevestigd van de hemelingen en
de aardelingen, het volk met de volken
verenigd en de ziel met het lichaam.
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 واحـد هــو.القبـــر
ث قــام مـــن
وفـى
ِ اليــوم الثــالــ
ِ
ِ
 وغيــر، وغيـــر مـفـتـرق مــن بعـ ِد اإلتحـا ِد،عـِمانــوئيـل
 وهكــذا، وهكــذا نعتـرف،طبـيعـتـيـن هكــذا نـؤمـن
منقسـِــم إلى
ِ
. وهذا الدم هذا الجس ِد،الدم
ِ  أن هـذا الجسـد هذا،نصـ ِ ّدق
En op de derde dag is Hij verrezen uit het
graf. Eén is Emmanuël, onscheidbaar na de
eenwording en niet verdeeld
in twee
naturen. Dit geloven wij, dit belijden wij en
evenzo geloven wij dat dit Lichaam
toebehoort aan dit Bloed en dit Bloed
toebehoort aan dit Lichaam.
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أنت هــو المسيح الهنــا الـذي طعـِـن فى جنبـ ِه فــوق الجـلثــ ِة
 أنت هــو حمـل الـلـه الحـامـل خطيـ ِة.بأورشليــم ألج ِلـنا
 وأقـِمنا عـن، وأتـــرك خطايـانـا، أغفــر ذنــوبنـا.العالــم
.جـانبـِك اليميـن
Gij zijt de Christus, onze God, die met een
lans in Zijn zijde werd doorstoken op
Golgota, te Jeruzalem, omwille van ons.Gij
zijt het Lam van God, die de zonden der
wereld
wegneemt,
vergeef
onze
ongerechtigheden, neem onze zonden weg
en plaats ons aan Uw rechterhand.
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وبيـم
ِ يا اللـه أبا ربنـا والهنـا يسـوع المسيحِ الـذي مـن الكار
ألـوف ألـوف
 ومـن،يتـبـارك ومـن السـارافيـم يتـقـدس
ِ
. الخـــدام النــاطقيـن يتعظـم
ت ربـوات
ِ وربـوا
ِ
O God, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, die gezegend wordt door de
Cherubim en geprezen wordt door de
Serafim en door duizend maal duizend en
tienduizend maal tienduizend rationele
dienaren wordt verheven .
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األثمـار التي قــ ِ ّدمـت
الـذي يقـدس ويـكمـل القـرابيـن وتكميـ ِل
ِ
 وأرواحنـا، قـ ِ ّدس أيضـا أجسادنـا وأنفـسنـا،لـك رائحــة لــذيـذة
 نــدعـــوك يا،غيــر مخـزي
 ووجـه، لكى بقلـب طاهـر.كـلـنـا
ِ
...  يا أبانا الذى فى السموات: ونـصلي قــائــليـن،اللـه األب السمــاوي
Die de offergaven en de volkomen vruchten,
die aan U aangeboden zijn als een
welriekende geur, heiligt en vervolmaakt;
heilig zo ook ieder van ons naar lichaam, ziel
en geest, opdat met een rein hart en een
gezicht zonder schaamte, wij tot U roepen, o
God, Vader die in de hemelen zijt en bidden,
terwijl wij zeggen: Onze Vader…

قسمة لإلبـن

Gericht tot de Zoon

Gericht tot de Zoon
)(jaarlijks
قسمــة لإلبـن ( سنـــوى )
أيهــا الكــائـن الـذي كــان
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، ــــوان
 األزلـي قبــل األك،  الـــذاتي،أيهــا الكــائـن الـذي كــان
ِ
. الــوحيـــــد معــــــه فــــى الــربــوبيـــــــة، ب
ِ الجلــــــيس مــــــع اآل
 الـذي شــاء بإرادتــ ِه أن يـتألــم عـِـــوض، عنصــر المــراحـــم
.الخطــاة الــذيـن أولـهـم أنــــــا
O Gij, de Zijnde, die was en altijd zijn zal,
de Eeuwige, die er was vóór alle Eeuwen,
mede getroond met de Vader, Eén met Hem
en de Heilige Geest in heerschappij. Bron
van genade en barmhartigheid,
die uit eigen wil heeft geleden omwille van
de zondaars, van wie ik de eerste ben.
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 لــــم تــرســــل لــى مالكـــا وال، ألنـــك لمـــا أردت أن تـــخلصني
 بـل أنـت وحــدك نـزلــت.رئيـس مالئكـة وال كاروبيـم وال نبيـــا
.من ِحضن أبيـــك إلى بطـن البتـو ِل
Want toen U mij hebt willen verlossen,
zond U niet een engel of een aartsengel,
niet een Cherub of een profeet,
maar U bent zelf neergedaald uit de
boezem van Uw Vader in de schoot van de
Maagd.
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األرض
 ومشيــــت علـــى، أخليــــت ذاتــــك وأخــــذت شكــــل العبــــ ِد
ِ
 المـــذود حملــك.  وهــذا هــو العجـب في إتـضـاعــــك، كإنسـان
 وركـب البتــو ِل،  واألذرع حملتــك، والخـرق لـفـتــَّك
، كمسكيـن
ِ
.عـظـَّمـتــك
U hebt Uzelf ontledigd en de gestalte van
een dienstknecht aangenomen en als een
mens hebt U gewandeld op aarde. Dit is het
wonderbaarlijke in Uw nederigheid. Als een
armzalige werd U gedragen door een kribbe
en door doeken was U omwikkeld. U werd op
armen gedragen en de knieën van de Maagd
hieven U op.
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 واللبـن غـذاك أنت الــذي تـقـوت كافـة الخليقـ ِة، والفـم قـبـَّلـك
 مــــــن أجلــــي يــــا سيـــــدي قـبـِلــــــت العــــــار. مــــــن ِنعـمتــــــك
.واللطـــم
 وقــبـِلــت الهـــوان والسب والتهــديـد،والتجــديــف
ِ
De mond kuste U en melk voedde U, o Gij
die heel de schepping verzorgt uit Uw
genade.
Omwille van mij, mijn Meester, heeft U
schande en laster aanvaard en heeft U
verachting, beschimping, bedreiging en
slagen geaccepteerd.
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 ولــــم يعـرفـــــوا أنــــك أن ـت مخلــص، ظـلـمــــك الشــعب العنيــــد
ْ . العــالــــــــم
.ت
ِ أخــرجـــوا القضيـــة أنــــك مستـحــــق المـــــــو
ِ
.وصـرخــوا في وجهـــك أن تصلب عــن شعـبـِــــك
Het weerspannige volk heeft U onrecht
aangedaan en zij wisten niet dat Gij de
Verlosser van de wereld zijt.
Zij kwamen met het oordeel dat U de dood
verdiende, zij riepen in Uw gezicht dat U
gekruisigd zou worden omwille van Uw
volk.
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ب  ،ومــــن أجلـــي أنــــا
الشعـــب القاســي ح َّمـلـــك خشبـــة الصــلي ِ
الحامـــــل قضيـــــة المــــــوت بــــإرادتي  .ضـربـــــك األثمـــــة علــــى
رأســك ،نفـضــوا البصــاق في وجهـك مــن أجـلـي.
Het genadeloze volk belaadde U met het
hout van het Kruis, omwille van mij, die
door eigen wil het oordeel van de dood
draagt.
Zondaars sloegen U op Uw wangen, zij
geselden Uw rug omwille van mij.
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.وضعـــوا إكليـل الشـــوك علـى رأســـك وقصبــة فــي يمـِينــــك
. وصاروا يستهــزئـون بـــــــك،ألبســوك ثــوبـا مــن بـِـرفـِيـْــر
.وأنــت بإتـِضاعــك حـمـلـت هـذا كلــه مــن أجلـي
Zij zetten U een doornenkroon op het hoofd
en gaven U een rietstengel in de hand.
Zij kleedden U in een purperen mantel en
dreven de spot met U. Maar U verdroeg dit
alles in Uw nederigheid omwille van mij.

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

رفعــــــوك علـــــى العـــــــو ِد وأنـــــت الـرافـــــــع كافــــــة الجهـــــــات
بإشـار ِتـــــك .وفـــي وقــــت عـطشـــــك سـقــــــوك خـــــال ،وأنـــت
الســاقي جميــع الخليقـــ ِة مــن نـِعمـتـــك.
Zij hingen U aan het hout van het kruis, U
die met Uw aanwijzing alle dingen verheft.
Toen U dorst had, gaven zij U azijn te
drinken, U die met Uw genade alle
schepselen laaft.
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 لـطمــــوك علــي خـــــدَّك مــــن،كحقيـــر
الحكــــم
أوقـفـــوك فـــي
ِ
ِ
 ودفـِـنـــــت فــــي، ـــاط
ِ  جـلـــــدوك علـــى ظـهـــــرك بالسيــ.أجلــــي
.ت لكـي تــدفـِن آثــامي
ِ القبـــر كاألمـوا
ِ
Als een armzalige hielden zij U ter
veroordeling aan, sloegen zij U op Uw
wangen omwille van mij.
Zij geselden Uw rug met zweepslagen. U
werd begraven in een graf zoals de doden,
opdat U mijn zonden begroef.
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 ألنـــك بـالحـقـيقــ ِة مخـوف جــدا، حــرسـوا قـبـرك وخــافـــوك
 وكـســـــْرت،ت
ِ  قــــمت يامخ ِلصـــي بالجبــــرو.علـــى كـــ ِ ّل اآللهــــ ِه
.الجحيـــم عني
شــوكـة
ِ
Zij bewaakten Uw graf en vreesden U, want
waarlijk bent U geducht boven alle goden.
U, mijn Verlosser, bent verrezen in macht.
U brak de angel van het dodenrijk voor mij.
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 وأسم ْعـتـــــني، وأعطيتـــــني جســـــدك ودمـــــك ألحيــــــا بـِهمــــــا
 مـن يأكل جسـدي ويشـرب دمـي يـثـبــت فـى: صـوتــك قــائــال
 مـــن،  ألن جسـدي مأكل حـق ودمـي مشـرب حـق، وأنـا فيـ ِه
. يــأكلني يحيــا بى
U schonk mij Uw Lichaam en Bloed opdat
ik daardoor leven zou, en U liet mij Uw
stem horen die zegt:
"Wie Mijn Lichaam eet en Mijn Bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem. Want Mijn Lichaam
is ware spijs en Mijn Bloed is ware drank.
Wie Mij eet, zal leven door Mij."
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وصـحت خلفـي
ِ ، عـلمتـني ِحفــظ وصايـــاك ودرس نامــوســـك
 هــا.وإقـتـرب مني لكـي تتبــرر مــن خطـايــاك
 تعــا ْل: قــائـــال
ْ
.قـد أتيـت يـا سيـــ ِ ّدي قــارعـا بــاب تـعطفــــك
U leerde mij Uw geboden te bewaren en Uw
wet te overdenken. U riep mij en zei:
"Kom, nader tot Mij, opdat je gereinigd
wordt van je zonden.“
Zie, ik ben gekomen, mijn Meester,
kloppend op de deur van Uw erbarmen.
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أقبـل منـي هــذه الــذبيحــة فـِـديــة عـــن خـطــايـــاي وجهــاالت
ـــرنـا مــن كـل
ِ  وطـ ِه،  ِحــ ْل فينــا بـروحــك الـقـدوس.شـعـبــك
.إثـــم وريـــاء
Neem dit offer van mij aan als een losprijs
voor mijn zonden en de onwetendheid van
Uw volk.
Kom in ons wonen met Uw Heilige Geest
en reinig ons van alle zonde en huichelarij.
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وأجعــــل لنــــا جســـدك ودمـــك كـفـــارة وفـِـــداء وتـــمحيصا لك ـ ِ ّل
ــس جســـدك ودمـــك لشــــوقي فـــي
ِ ِذنـوبـنـــا ألنــى تـقــدمــــت للمـ
. محبـتـِــك
Laat Uw Lichaam en Bloed voor ons tot
verzoeningsmiddel zijn, tot verlossing en
tot vergeving van al onze zonden. Want ik
ben uit verlangen naar Uw liefde naar voren
gekomen om Uw Lichaam en Bloed aan te
raken.
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شــــواك
احــرق كــافــــة األ
 بــل، فـال تحـرقـني بهمـا يا جـابلي
ِ
ِ
،  إقـبَّـل هـذ ِه الــذبـيحـة مــن أجـ ِ ّل والــدتـك. الخانـقــة لـنفسي
.القـدوس
لكي نأتي إليـك وأنت تأتي وتحـل فينــا بــروحـك
ِ
Verbrand mij dan niet daarmee, mijn
Schepper, maar verbrand alle doornen die
mijn ziel verstikken.
Neem dit offer van ons aan, opdat wij tot U
komen en opdat U ook tot ons komt en ons
vervult met Uw Heilige Geest.
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 ونـرفــع أصــواتـنــا،وبــدالـ ِة نــدعـو اللـه أبـاك أبـا لنــا
...  يا أبانا الذى فى السموات: ونقـول
Opdat wij met vrijmoedigheid God, Uw
Vader, als onze Vader mogen aanroepen en
onze stemmen verheffen en zeggen: Onze
Vader die in de hemelen zijt…
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قسمـة أخـرى لإلبــن
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) يـا ح َّمــل اللـه )
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 الـــذي بأوجــا ِعـــك حملـت خطايـا،يـا ح َّمــل اللـه
، يـا وحيـــد اللـه. بتحـنـنِـك أمــح آثــامنـــا،العــالـم
ِ
،الـذي بـدمـك طهــرت أدنــاس المسكــونـ ِة
.سنـا
راحمـك
ِ طهـر أدنـاس نـفــو
ِ وبمــ
ْ
O Lam van God, die door Uw pijnen de
zonden van de wereld hebt gedragen, wis
onze
overtredingen
uit
in
Uw
barmhartigheid. O Eniggeborene van God,
die door Uw Bloed de smetten van de
wereld heeft gereinigd, reinig de smetten
van onze ziel in Uw genade.
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 الـذي بمــوتِــك قـتــلـت المـوت الـذي قـتـل،يا مسيح اللـه
، يا قــابـِل القــرابيـن.سنـا
ِ  بقـوتـِك أقـِــ ْم مـوت نـِفــو،الجميـع
.الـذي بــدال عــن الخطـا ِة قــدَّمت ذاتـــك
O Christus van God, die door Uw dood de
dood die allen vernietigde, heeft vernietigd,
wek met Uw kracht de doodsheid van onze
ziel tot leven. O Gij die de offergaven
aanvaardt, die Uzelf in de plaats van de
zondaars hebt aangeboden,
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 تـقــدمنـا إلى، ألننــا بـدون دالـة،إقبـ ْل تــوبتـنـا نحــن الخطـا ِة
 فـهـب لنـا يـاغنيـا، قـــارعيـن بــاب تعطفـك،حضـرتـِــك
.كنـوز أدويتـِـك
 البـــرء مــن،بالمــراحـم
ِ
ِ
aanvaard van ons zondaars, ons berouw.
Want beschroomd zijn wij in Uw
aanwezigheid getreden, kloppend op de
deur van Uw erbarmen. Schenk ons dan, o
Gij die rijk aan genade zijt, genezing uit Uw
schat van geneesmiddelen.
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بمـراهــم أســرارك
 نفــوسنــا الشقيـة،إشف أيهــا الـــرؤوف
ِ
ِ
 إجعلنــا،آثــامنــا
 إغسلنــا مــن، طهـر أجسامنـا.المحيـيــ ِة
ِ
 أنـر عقــولـنـا.سنــا
روحـك
أهــال لحلــو ِل
ِ الطاهــر في نفــو
ِ
ِ
،لنعــايـن سبحـــك
Verlicht ons verstand opdat wij Uw lof
aanschouwen, O Barmhartige, genees onze
ongelukkige ziel door de zalving van Uw
levengevende Mysteries. Reinig ons
lichaam, was ons van onze overtredingen,
maak ons waardig voor de neerdaling van
Uw Heilige Geest over onze ziel.
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،هـبــوطـنـا
 حبــك أنــزلـك إلى.نـق أفكارنـا واخلطنــا بمجــ ِدك
ِ
ِ
 تـحنـنـِـك غـصبـك وتجـسمت.نِعمتــك تـص ِعــدنـا إلى عـِلـوك
،للعيـان
 أظهـرت إستتـارك،بـلحمنــا
ِ
reinig onze gedachten en verenig ons met
Uw glorie. Uw liefde heeft U doen
neerdalen tot onze kleinheid; laat Uw
genade ons verheffen tot Uw hoogte. Uw
barmhartigheid heeft U gedrongen, U heeft
het vlees aangenomen van ons vlees; U
heeft
Uw
verborgenheid
zichtbaar
geopenbaard.
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.أســـرارك المحـيـيـ ِة
أظهـــر فـي نفـــوس عـبيـ ِدك مجـــد
ِ
ْ وعنـد إصعـا ِد الــذبيحـ ِة على المــذبـحِ تـ
ضمحـل الخطيـة مــن
.أعضــائـنـا بـنـِعـمتِـك
Openbaar in de zielen van Uw dienaren de
heerlijkheid
van
Uw
levengevende
Mysteries. Bij het opstijgen van het offer op
het altaar, zal de zonde van onze
lichaamsdelen verdwijnen door Uw genade.
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 تـرفـع عقـــولـنـا،أســـرارك
عنـد نـزو ِل مجـــ ِدك على
ِ
الخبـز والخمـ ِر إلى جسـ ِدك
 عنـد إستحالـ ِة.لمشاهـــد ِة جــاللـِك
ِ
 وتـتحـــد، تـتحـول نـفــوسنــا إلى مشــاركـ ِة مجـ ِدك،ود ِمـك
.نفــوسنـا بألــوهـيـ ِتــك
Bij de neerdaling van Uw heerlijkheid over Uw
Mysteries,
wordt
ons
verstand
omhooggeheven om Uw majesteit te
aanschouwen. Bij de verandering van het
brood en de wijn in Uw Lichaam en Bloed,
wordt onze ziel veranderd om te delen in Uw
heerlijkheid en wordt zij verenigd met Uw
goddelijkheid.
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روحـك في
 وأس ِكــن،أخ ِلـقْ فينـا ياربنـا وإلـهنـا قـلبـا طا ِهــرا
ِ
صيــرنـا أهــال
ّ ِ  جـ ّْدد حــواسنـا بقــوتـِك و.بــاطننـا
ِ
،كأس د ِمــك نشـرب
ِ  مــن.لمــوهـبـتـِــك
Schep in ons, o Heer onze God, een rein
hart en laat Uw Geest in ons binnenste
wonen. Vernieuw onze zintuigen door Uw
kracht, maak ons waardig voor Uw gave.
Uit de kelk met Uw Bloed drinken wij;
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.أعطنــا مــذاقـا روحيـا لـنستطعــم مـذاق أســـر ِارك المحيـيـ ِة
ِ
داخلنـا
ِ  وأنت تحـل،نـتـقـدم إلى حضــرتـِــك واثـقـيـن بـرحمتـِك
. وألهـِـب قـلــوبنـا بشــوقـِــك، امألنـا مـن خـوفـِــك.بالمحبـ ِة
schenk ons een geestelijke smaakzin opdat
wij
proeven
de
smaak
van
Uw
levengevende Mysteries. Wij treden nader
in Uw aanwezigheid, vertrouwend op Uw
genade, en U zult met liefde wonen in ons
innerlijk. Vul ons met vrees voor U en
ontbrand in ons hart het verlangen naar U.
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ـب لنـا
ْ ِ هـ، طهـر حــواسنـا بــرحمتـِك،إلــق فينـا نعـمتـك
ِ
 صيـِّـرنـا.أدنـاس الخطيـ ِة
سلنـا مــن
ِ  واغ،دمــوعـا نـقيـــة
ِ
هـيـكـال مقــدســا لحلـو ِلـك وأواني مطـَّهـــرة لقـبـولـِك
Stort Uw genade in ons, zuiver onze
zintuigen door Uw barmhartigheid. Schenk
ons zuivere tranen en was ons van de
smetten van de zonde. Maak ons tot een
heilige tempel voor Uw komst in ons en tot
smetteloze vaten om U te ontvangen,
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ب د ِمـك
بتـذوق جسـدك نـؤهــل
لكي
ِ  وبشــر،لـتذوق نِعمتـِـك
ِ
ِ
 وهبــت لنـا أن نـأكـل جسـدك.نـؤهــل لحـالو ِة محـبـتـِـك
.  أ ِهلـنـا لالتحـاد بــك ِخفـيـــة.عــالنـيـة
opdat wij door het nuttigen van Uw
Lichaam waardig gemaakt worden Uw
genade te proeven en door het drinken van
Uw Bloed waardig gemaakt worden de
zoetheid van Uw liefde te proeven. U heeft
het ons geschonken Uw Lichaam openlijk
te eten, maak ons waardig verenigd te
worden met U in het verborgene.
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 أهلنـا أن نمتـزج،وهبت لنـا أن نشـرب كأس د ِمـك ظاهـــرا
وحـك
ِ  وكما أنـك واحـد فـي أبيـك ور.ســــرا
ِ بطهــارتِـك
،القـدوس
ِ
U heeft het ons geschonken de kelk met
Uw Bloed openlijk te drinken, maak ons
waardig vermengd te worden met Uw
zuiverheid in het verborgene. En zoals U
één bent met Uw Vader en Uw Heilige
Geest,
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 "ويكـون:نتحـد نحــن بـك وأنــت فينـا ويكمـل قـــولــك
" لكى بـدالـة ندعـــو اللـه أبـاك أبــا لنـا.الجميـع واحـدا فينـــا
...  يا أبانا الذى فى السموات:ونقـول بصـوت جهـورى
mogen wij één zijn in U en U in ons, zodat
Uw woord tot vervulling komt: “dat allen
één mogen zijn in Ons.” Opdat wij met
vrijmoedigheid God, Uw Vader, als onze
Vader mogen aanroepen, en met luide stem
zeggen: Onze Vader…
Index - الفهرس

قسمة لإلبـن

Gericht tot de Zoon

Ggericht tot de Zoon,
)(jaarlijks
قسمة لإلبـن سنـوى
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)قسمــة لإلبن ( سنـــوى

،أيهـا اإلبـن الـوحيـد اإلله الكلمـة الـذي أحبنـا
. وحبـه أراد أن يخ ِلصنـا مــن الهــالك األبـدى
 اشتهى أن،خالصنا
طريـق
ولما كان المـوت في
ِ
ِ
.يجـوز فيـه حبـا بنـا
O Eniggeboren Zoon, God het Woord, die
ons heeft liefgehad en ons in Zijn liefde
heeft willen verlossen van de eeuwige
verdoemenis. Toen de dood op de weg
naar onze verlossing lag, verlangde Hij
daardoorheen te gaan uit liefde voor ons.
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 نحـن،ب خطايـانـا
ِ ب ليحمـل عقـا
ِ وهكـذا إرتفـع على الصلي
 نحن الـذيــن ِصــرنـا، وهـو الـذي تألـم،الـذيــن أخطأنـا
 وهــو الـذي دفـع،مــديــونيــن للعـد ِل اإللهي بــذنــوبـِنـا
. الـديـون عنــا
Zo besteeg Hij het kruis om de straf van
onze zonden te dragen. Wij waren degenen
die hadden gezondigd en Hij was degene die
heeft geleden. Wij waren degenen die door
onze zonden in de schuld stonden bij de
Goddelijke gerechtigheid, en Hij was degene
die de schuld voor ons betaald heeft.
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، والشقـاء على الــراحـ ِة،التنعـم
ألج ِلنـا فضـَّـل التألـم على
ِ
العـرش الـذي يحملــه
 والصليب على،والهـوان على المجـ ِد
ِ
ت
ِ  ليحلنـا مــن رباطـا، قــبـِـل أن يـربط بالحبـا ِل.الكاروبيـــم
،خطايـانــــــا
Omwille van ons verkoos Hij het lijden
boven de heerlijkheid, last boven rust,
verachting boven glorie, het kruis boven de
troon die gedragen wordt door de Cherubim.
Hij aanvaardde het om met touwen
vastgebonden te worden, opdat Hij ons zou
bevrijden van de boeien van onze zonden.
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 وصعـد، وعطـش ليــروينـا، وجـاع ليشبعنـا،تــواضع ليــرفـعنـا
 وفتــح جنبـه.ب بـِــر ِه
ِ ب عــريــانـا ليكســونـا بثـو
ِ على الصليـــ
، بالحربـ ِة لكي نــدخـل إليـه ونسكـن في عـــرش نعمتـِ ِة
Hij vernederde zichzelf om ons te verheffen;
Hij leed honger om ons te verzadigen; Hij
leed dorst om ons te laven; Hij besteeg het
kruis onbekleed om ons te kleden met het
gewaad van Zijn rechtvaardigheid; Zijn zijde
werd geopend met een lans opdat wij bij
Hem zouden binnentreden en wonen op de
troon van Zijn genade,
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،آثــامنـــا
ولكي يسيـل الـــدم مــن جسـد ِه لنغتسل مــن
ِ
ت الخطيـ ِة
وأخيـرا مـات ودفـِن فـي
ِ  ليـقيـمنـا مـن مـو،القبـر
ِ
.ويحيينـا حيــاة أبـديـــة
en opdat het bloed uit zijn lichaam zou
stromen, zodat wij gewassen zouden
worden van onze overtredingen. Waarlijk is
Hij gestorven en werd Hij in het graf
gelegd. En toen is Hij verrezen om ons uit
de dood van de zonde op te wekken en ons
leven te geven, ten eeuwigen leven.
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يــوخـز رأســك
فيـا إلهي إن خطايـاي هى الشـوك الـذي
ِ
 أنــا الـذي أحــزنت قـلبـك بســـروري بمالذ،المقــدســ ِة
ت
ِ  وما هـذه الطـريـق المــؤديـة إلى المـو. الــدنيـا البــاطلـة
.التي أنـت سائـر فيهـا يـا إلهــي ومخلصي
Mijn God, mijn zonden zijn de doornen die
Uw heilig hoofd doorboren. Ik, die Uw hart
bedroefde door mijn vreugde over de ijdele
genoegens van de wereld. Wat is toch deze
weg die naar de dood leidt die U bewandelt,
mijn God en mijn Verlosser?
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العـار الــذي حملته
أى شي تحمـل على ِمنكبيـك؟ هـو صليب
ِ
 مــا هـذا أيها الفـادي؟ مـا الـذي جعـلـك تـرضي.ِعــوضـا عني
بــذلـك ؟ أيـهــان العظيـم؟! أيــذل الم َّمجـد؟! أيــوضع المـرتفـِع يا
،لـِعـِظـم حبـِك
Wat draagt U daar op Uw schouders? Het is
het kruis van de schande, dat U draagt
omwille van mij. Wat is dit toch, mijn
Verlosser? Waarom aanvaardde U dit alles?
Zou de Grootse veracht, de Verheerlijkte
gehoond en de Verhevene vernederd
kunnen worden? O, hoe groot is Uw
liefde!!!
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نعـ ْم هـو حبـك العظيـم الـذي جعـلـك تـقبـل إحتمـال ك ِ ّل ذلك
 وتشكـرك عني مالئكتـِك، أشكـرك يـا إلهي،ب مــن أجلـي
ِ العــذا
القيـام بحمـــ ِدك كمـا
 ألنـي عـاجـــز عــن،وخليقـتـِــك جميعـــا
ِ
يستحـق حبـك! فهـل رأينـا حبـا أعظـم مــن هـذا؟
Ja, Uw grote liefde heeft U doen
aanvaarden om al dit lijden te verdragen
omwille van mij. Ik dank U, mijn God, en
Uw engelen en heel Uw schepping danken
U voor mij, want ik ben niet bij machte om
U te loven zoals Uw liefde toekomt. Hebben
wij ooit een grotere liefde dan deze gezien?
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ـك الحنـون
فاحـزني يا نفسـي على
ِ خطـايـاك التي سبـبـت لفـادي
ِ
 وأحتمي فيـه عنــدمـا،أمامـك
 إرسمي جــرحـه،هـذه اآلالم
ِ
. عليـك العـــدو
يهيـــج
ِ
Wees dan bedroefd, o mijn ziel, over uw
zonden die uw Barmhartige Verlosser
zoveel leed hebben aangedaan. Vorm je
een beeld van Zijn wonden, zoek je
toevlucht in Hem wanneer de vijand tegen
je raast.

Gericht tot de Zoon (jaarlijks)

)قسمــة لإلبن ( سنـــوى

 وإكليـل الشـوك،أعطني يا مخلصي أن أعتبـر عــذابـك كنـزي
، ودمك حياتي، ومرارتك حالوتي، وأوجاعـك تنعمي،مجـدي
.ومحبتك فخري وشكري
Schenk het mij, mijn Verlosser, Uw lijden te
zien als mijn schat, de doornenkroon als
mijn glorie, Uw pijnen als mijn vreugde, Uw
bitterheden als mijn zoetheid, Uw Bloed als
mijn leven en Uw liefde als mijn roem en
mijn dank.
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، يـا مـن ج ِـرحـتَّ مـن أجـل معـاصينـا،يـاربـي يسـوع المسيـح
، إجـرحني بحـربـة حبـك اإللهي الشـافي،وبجـراحـاتـك شـفينـا
.وبـدم صلـيبـــك طهــرني مـن خطـايـاي
O mijn Heer Jezus Christus, die verwond is
omwille van onze zonden, door Uw
verwondingen zijn wij genezen; verwond
mij met de lans van Uw genezende
goddelijke liefde. Reinig mij van mijn
zonden,
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وأسكـرني بحـبــك يـا مـن قبـلـت المـوت مـن أجلي لتــفـديني
، إذا رأيتـني عضـوا يـابسـا، ياربــي يسـوع حبـيبى،وتحيـيـني
رطبني بـزيـت نعمتـِـك وثبتـني فيـك غصنا حيا أيهـا الكرمـة
. الحقـيقـية
door het Bloed van Uw kruis. Maak mij
dronken van Uw liefde, o Gij die de dood
hebt aanvaard omwille van mij, opdat U mij
zou verlossen en mij leven zou geven. O
mijn Heer Jezus, mijn Geliefde, wanneer U
mij ziet als een verdord lid, verkwik mij dan
met de olie van Uw genade en bevestig mij
als een levende rank in U, o ware Wijnstok.
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 إجعلـني مستحقـــا،وحينمــا أتقـــدم لـتـنـاول أســــرارك
 لكـى أنــاديـــك أيهـــــا اآلب.لــذلـك ومـؤهــال لالتحـاد بـــــــك
...  يا أبانا الذى فى السموات: السمـاوي بنغمــــة البنيـن قــائـــــــال
En wanneer ik naar voren treed om deel te
nemen aan Uw Mysteries, maak mij dan
waardig en maak mij gereed om één te
worden met U, zodat ik het waag te roepen
tot Uw Heilige Vader, die in de hemelen zijt,
en op de melodie van kinderen te zeggen:
Onze Vader …
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het Kerstfeest, de
Feesten
عيد الميالد واألعياد السيدية
الكبرى
(اللهم المعتني بكل أحد )

صالة القسمة تقال لميالد اإلبن وفى األعياد السيدية الكبرى

اللهم المعتني بكل أحد الذي أخرج الروح من ال شيء
وحمله في الجسد إلى الزمان الذي إختار أن ينقله
إلى مظاله األبدية  .هذا الذي إشعياء العظيم الصوت
في األنبياء تنبأ من أجله قائال  :هوذا العذراء تحبل
وتلد إبنا ويدعي إسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا
معنا وأيضا أضاف إشعياء النبي قائال  :أن ولدا يولد
لنا ونعطي إبنا الذي الرئاسة تكون على منكبيه  :هللا
القوي المتسلط  .ومالك المشورة العظمي الصديق
والمشير غير المبتدئ الكائن مع هللا اآلب قبل كل
شيء .

صالة القسمة تقال لميالد اإلبن وفى األعياد السيدية الكبرى

إرمياء النبي العظيم تنبأ قائال  :من أجل صهيون ال
أسكت ومن أجل أورشليم ال أمل وعاد هذا النبي
العفيف قائال  :أن ترياقا في جلعاد يداوي إبنة شعبي ،
فلنمضى إلى جلعاد لننال الدواء من ذلك الموضع.
جلعاد هي الجامعة الرسولية البيعة الترياق الذي فيها
هو جسد ودم عمانوئيل  ،وإبنة شعبي هي العروس
الحقانية التي نالت الطهر من إبنها الحبيب يسوع
المسيح  ،حزقيال أيضا العظيم في األنبياء تنبأ قائال :
رأيت بابا في المشارق ومختوما بخاتم عجيب ولم
يدخله إال رب القوات دخل وخرج وهو مغلق كما كان
بحاله.

صالة القسمة تقال لميالد اإلبن وفى األعياد السيدية الكبرى

وعاد هذا النبي الحكيم حزقيال قائال  :هوذا أنني
أبصرت مركبة مرفوعة في السماء وأربعة اوجه
حول المركبة .وجه أسد ووجه ثور ووجه إنسان
ووجه نسر بالموضع الذي تتوجه إليه المركبة
والبكرات تسير في اتجاه المركبة .ويد إنسان من
تحت المركبة .سمعت صوتهم فوق الشاروبيم صرخ
قائال  :تعال تعال يا رجل هللا تنبأ  .وأن ذلك الصوت
يشبه صوت رب الصاباؤوت الذي سمعته ألول مرة
على نهر خوبار قائال لي :

صالة القسمة تقال لميالد اإلبن وفى األعياد السيدية الكبرى

يا رجل هللا  ،أيضا دانيال عظيم األنبياء تنبأ قائال :
إنني أبصرت جبال مرتفعا وقد قطع منه إذ لم تلمسه
يد إنسان البتة .وعاد هذا النبي الحكيم قائال :
أنني أبصرت بعيني رب الصاباؤوت على سحاب
السماء يشبه إبن اإلنسان وثيابه حمر من بوصار.
هذا الذي أعطي الرئاسة والسلطان والقوة والغلبة
من بعد ما تأنس  ،وسلطانه سلطان األبد .وسنوه ال
تفني.
وأتبع القول محب الحكمة النبي إشعياء قائال  :ليس
هو مالكا وال رئيس مالئكة بل هو واحد مع هللا اآلب
الذي قبل الدهور .

صالة القسمة تقال لميالد اإلبن وفى األعياد السيدية الكبرى

هذا هو يسوع المسيح الصديق والمشير األزلي مع
هللا اآلب بالحقيقة هذا هو يسوع المسيح ورئيس
كهنة كطقس ملكي صادق الذي تسجد وصار إنسانا
من أجل خالص جنس البشر  .هذا بإراداته وحده
ومسرة أبيه والروح القدس طأطأ سماء السموات
وتجسد من العذراء وتعمد من يوحنا وصعد على
خشبة الصليب ونزل إلى الجحيم وسبي سبيا  .قام
من بين األموات وصعد إلى السموات وخرج
الستقباله مالئكته يرتلون له وقد صار ملكا علينا .

صالة القسمة تقال لميالد اإلبن وفى األعياد السيدية الكبرى

من أجل هذا نسأل ونتضرع إليك يا محب البشر
باركنا  .أظهر لنا قدس هذه القرابين الموضوعة
بحول روح قدسك عليها  .لكي بقلب طاهر نجسر أن
نصرخ إلى هللا القدوس الذي في السموات ونقول  :يا
أبانا الذى فى السموات ...
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يوحنا المعمدان

Johannes de Doper

Theofanie en het feest
van Johannes
de Doper
قِسمة عيــد الغطــاس وعيــد
يــوحنــا المعـمــدان
يا اللـه الــذي أنعــ َّم على زكريـ َّـا

Vasten van de Apostelen صوم الرسل

Vasten van de
Apostelen, jaarlijks
صوم الرسل وسنوي
ما أبعد أحكامك عن الفحص

قسمة لإلبـن

Gericht tot de Zoon

Gericht tot de Zoon
)(jaarlijks
قسمــة لإلبـن ( سنـــوى )
لمجد صورة جوهريتك

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

لمجد صورة جوهريتك نخضع أيها المسيح إلهنا .أيها
الكلمة الذاتي والشخص العجيب الذي لبس صورتنا
انت الذي من أجلنا صرت عبدا للكنيسة الجامعة .
حملت على هامتك إكليل الشوك من أجلنا أيها السيد
وكللتنا بالمجد العجيب يا شعاع مجد اآلب .أنت الذي
كان بك كل شيء  .وكونتنا من العدم مما لم يكن .
أظهرت لنا غوامض حكمتك  .وخلقت المالئكة من
أجلنا .وألجلنا صنعت كل شيء أبدعتنا على صورتك
ومثالك  .ورسمت فينا صورة سلطانك  .ووضعت فينا
موهبة النطق .

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

يا كلمة هللا  :أخضعت تحت إيدينا كل شيء وسلطتنا
على جميع حيوانات الحقل  .قتلت العداوة بالصليب .
وفي شخصك رسمت صورة المصالحة بيننا وبين
إبيك .صيرت العبد حرا وقربته  .والصك القديم
بجراحاتك مزقته وبالمسامير رسمت اسمي على كفك
تذكارا أبديا أمام األب كل حين  .كراع صالح سعيت
ورائي أنا الضال  .وحملتني على منكبيك فرحا وأتيت
بي إلى مائدة السرور الخالصية  ،كأس الفرح
أسقيتني وبدهن اإلبتهاج المقدس مسحتني .

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

يا من لم يحسب أن يكون معادال هلل خلسة بل أنت هو
األقنوم الذاتي ويد حكمة هللا اآلب  .حينما وضع
للبحر حدا كنت أنت معه مشيرا تنازلت من أجلي
لشخص العبودية واحتملت ظلم األشرار  .أتيت إلى
الذبح مثل حمل  .تأديب سالمي كان عليك وبجراحاتك
شفيتني من سم الموت  .تركت ظهرك للسياط
ووجهك لم ترده عن خزي البصاق وخديك لالطمين .
أظهرت عظم إهتمامك بي وأكملت ناموسك عني,
ربطتني بكماالت الشريعة .

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

وعزيتني بلبان العلم من قبل روحك القدوس،
منطقتني بالقوة وإتخذتني لك مسكنا ,صنعت لي
وليمة النعمة ومن سم الحية شفيتني وأدوية الخالص
سلمتني  .ألنه هكذا أيها السيد عندما عدمت نفسي
من شجرة الحياة أعطيتني مشتهيات األلوهية .
وصيرتني معك واحدا أعطيتني جسدك ودمك ذلك
الذي بذلته عن حياة العالم  .وسقيتني من ذلك
العصير الخارج من جنبك الينبوع الغير المنقطع .

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

ينبوع الحياة تلك المائدة التي فيها شفاء األمم ،يا
شمس البر  ،وقدمتنا ألبيك أبناءا وعلمتنا أن ندعو
أباك أبا لنا ونقول بصوت مرتفع  :يا أبانا الذى فى
السموات ...
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قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

Gericht tot de Vader
قسمـة لآلب من قول القديس
أغريغريوس
( يا هللا العظيم القدوس )

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

يا هللا العظيم القدوس المحتجب في مجده ،المقتدر في
كافة أفعاله .العزيز في عزته .الجزيل الصالح العالم
بكل شيء .الحاضر في كل مكان  ،المتنزه عن
التعيير .الفريد وحده .الغني بنفسه .القدوس القدير
الممجد في جميع المالئكة والقديسين .يا من بآالمك
المحيية جددت جبلتنا المائتة التي ماتت بسبب
الخطية .ال تطرحنا عنك يا إلهنا .ويا من بصليبك
الغالب قتلت الموت الذي كان سائدا علينا  .بحنوك
أشفق علينا وأحفظنا تحت جناحيك.

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

ويا من سمرت بالمسامير في جسدك الطاهر
كالمذنبين حبا بنا نحن الخطاة .بقوتك يا رب مزق
مصائد أعدائنا .
ويا من طعنت بالحربة في جنبك األقدس بعز سلطانك
أثقب كل شباك المقاومين لنا .ويا من بموتك المحيي
أمت الموت قاتلنا فال تجعل له سلطانا علينا يا سيدنا
 .ويا من بدفنك في القبر دفنت آثامنا إجعلنا يا هللا أال
نجددها مرة ثانية .ويا من بقيامتك المقدسة حطمت
مملكة إبليس أقمنا يا رب من سقطات الخطية .

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

ويا من بصعودك المعظم أرسلت الروح القدس على
تالميذك القديسين .األن يا ملكنا ارسله علينا لكى
يطهرنا من جميع خطايانا.
ويا من أعطيت جسدك المقدس ودمك الكريم لنتناول
منهما كل يوم  .اجعلهما أن يكونا إناره ألجسادنا
وشفاء ألمراضنا  .وتطهيرا آلثامنا وغسال ألدناسنا .
وإجعلنا يا إلهنا ان نقسم أسرارك القدسية بغر خوف
وال رعب وال تبكيت وال وقوع في العقوبة األبدية .
وال تكن أيضا سببا في زيادة الخطية بل لتكن تقديسا
لنفوسنا وأجسادنا  .وتثقيفا لعقولنا وقلوبنا  .ونقاوة
وتهذيبا ألفكارنا وأذهاننا .

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

وسورا رفيعا تجاه األعداء المضادة لنا وبرجا حصينا
قبالة المعاند  .وعربون حياة للعالم الجديد وملكوت
مجدك العتيد .ولكى تطهرنا يوم حكمك الرهيب ألننا
نقدمنا إلى حضرتك  .معترفين بربوبيتك  .مقرين أمام
تابوت قدسك  ,ان هذا هو الجسد المقدس نفسه
معطي الحياة لكل الذين يأكلون منه .وهذا هو دمك
الحقيقي المطهر لكل العالم فيا كل العطاش تعالوا
وإشربوا من جنب الحمل لتروي نفوسكم  .إقتربوا
إليه لتمحي خطاياكم تقدموا نحوه لتطهروا من آثامكم
 .هذا هو بالحقيقة الموضوع امامنا فال شك وال ريب
فيه .

قسمــة لآلب

Gericht tot de Vader

أن هذا الجسد وهذا الدم لعمانوئيل إلهنا الكائن معنا
على هذه المائدة فنحن نسأل ونطلب من صالحك يا
محب البشر  .إقبل صلواتنا نحن المرئيين عبيدك من
غير المرئيين .
وإحسبنا مع الطقوس السمائية لكي نصرخ باستجابة
الغلبة والظفر بأصوات ال تسكت وأفواه ال تصمت
رافعين أيدينا إليك أيها اآلب القدوس في السموات
ونقول  :يا أبانا الذى فى السموات ...
الفهرس Index -

Gericht tot de Zoon

قسمة لإلبـن

Ggericht tot de Zoon,
(jaarlijks)
قسمة لإلبـن سنـوى
) ) يا مخلصي

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

يا مخلصي  ،هذه هي الرأس التي كللت بإكليل شوك
ومالت إلى اليمين عندما أسلمت الروح .
يا إلهي  ،هذا هو الوجه الذي هو أبرع جماال من بني
البشر الذي تفل عليه العبد الطمك  ،وهذا هو الفم
المحيي الذي كله حالوة ومشتيهات الذي ذاق الخل
ممزوجا بمرارة.
يا سيدي  ،هذا هو الظهر الذي تعرض لضرب السياط
كمذنب أثيم .
يا ملكي هذا هو الجنب الذي طعن بالحربة فوق
الجلجثة فجري منه دم وماء .

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

فادي هاتان هما اليدان اللتان أشبعتا كل حي من
يا
َّ
رضاك ,وهاتان هما الرجالن اللتان كانتا تتجوالن في
كل مكان تصنعان خيرا وتشفي كل الذين تسلط عليهم
إبليس قد سمرتا على الصليب من أجل خالص العالم
كله .من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائال :أن
جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل
جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أكون فيه.

قسمــة لإلبن ( سنـــوى)

)Gericht tot de Zoon (jaarlijks

طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر
نناديك بنعمة البنوة قائلين  :يا أبانا الذى فى السموات ...

الفهرس Index -

القديس أبيفانيوس

St. Epifanius

Een Breking van St.
)Epifanius, (jaarlijks
قسمــة سنـوى
للقــديـس أبيــفـانيــوس
( يـا إلهنـا  ،بـالد الحكمـة أيـن مسكنهـا )

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

 أيـن، بـالد الحكمـة أيـن مسكنهـا وأيـن مواطنهـا، يـا إلهنـا
آثـار طريقهـا ؟ مـن عـبـر البحـر وأشتــراهـا بذهـب نقي ؟
ب وأنــزلهـا ؟
ِ مـن صعـد إلى السحـا
O onze God, waar zijn de landen der
wijsheid? Waar zijn de voetsporen van
haar weg? Wie zal de zee oversteken om
haar te kopen met zuiver goud? Wie kan
stijgen boven de wolken om haar te
verkrijgen?

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

 هى منسيـة مـن كـ ِ ّل،اإلنسـان الفـاني ال يعـرف طريقهـا
 الـذيـن يحصلـون عليهـا، مختـفـيـة عـن المالئـكـة،البشـر
 هى أجمـل، الـذيـن يـبغضونهــا يحبــون المـوت،ينالـون نعمـة
.النجـوم
مـن الشمس وكـل
ِ
De sterfelijke mens kent haar weg niet,
want de meeste mensen vergeten haar. De
Wijsheid is verborgen, zelfs voor de
engelen. Zij die de Wijsheid bezitten,
ontvangen genade, en zij die haar haten
hebben de dood lief. De Wijsheid is
stralender dan de zon en alle sterren.

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

، الحكمـة،هى تشبـه نـور اآلب ألنهـا كائنـة معـه منـذ األزل
 في كل، ولكنهـا تجـدد الجميـع،,مع أنهـا كائنـة منـذ ال ِقــ ّْدم
 هى خيـر مـن الآللئ وكـل،زمـان تـدخل إلى نفــوس األبــرار
. كــرامـة التساويهــا
De Wijsheid is gelijk aan het Licht van de
Vader, dat eeuwig met Hem was. De Wijsheid
heeft bestaan sinds de eeuwigheid; zij
vernieuwt iedereen. Zij treedt binnen in de
zielen der rechtvaardigen door alle eeuwen
heen. De Wijsheid is kostbaarder dan parels,
en onvergelijk-baar met iedere eer.

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

 بهــا، بهـا يملـك الملـوك،لهــا المشـورة والقــدرة والمعــرفـة
 هى تحب، وبهــا يملـك الـرؤسـاء األرض،يـكــَّرم العظماء
 والـذيـن،. وتحفـظ الـذيـن يحفظـونهــا،الـذيـن يحبـونهـا
.يطلبـونهـا يجـدون نعمـة
De Wijsheid bezit raad, sterkte en kennis.
Door de Wijsheid regeren koningen,
worden aanzienlijken geëerd en regeren de
oversten der aarde. De Wijsheid heeft lief
wie haar liefhebben en bewaart wie haar
bewaren. Zij die de Wijsheid zoeken,
vinden genade.

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

 وتـتحـرك في سبيـل الحـق،الحكمـة تـتمشى في طـريـق العـدل
. وتمـأل خـزائـنهــم فــرحــا،,لـتهـِب الـذيـن يعـرفـونهـا ِغـنـَّى
أعطـاهــا اللـه ألبينــا يعقــوب ثــم ظهــرت على األرض
.ومشت كـإنســان
De Wijsheid bewandelt de weg der
gerechtigheid en beweegt zich voort op het
pad der waarheid. De Wijsheid schenkt
rijkdom aan hen die haar kennen en vult hun
schatten met vreugde. God schonk wijsheid
aan onze vader Jakob en zij verscheen en
wandelde op aarde als een mens.

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

هــوذا الحكمـة قــد بنـت لهــا بيتــا وأسست أعمـدتهـا
 وأرسلـت، سكبـت خمــرهــا، ذبحـت ذبـائحهـا،السبعــة
 بيتهــا هــو الجامعــة الـرسـوليـة الكنيسـة،مائـدتهـا
.وأعمدتهـا السبعـة هـى أســرار الـلـه المحيـيـة
“De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij
heeft haar zeven pilaren gefundeerd, zij heeft
haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd,
ook heeft zij haar tafel bereid.” (Spr 9:1,2) Het
huis der Wijsheid is de Universele en
Apostolische Kerk en haar zeven pilaren zijn
de levensgevende sacramenten van God.

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

 مـن: الحكمـة أرسلـت عبيـدهــا ينـادون على الــدوام قـائـليـن
 كــ ّْل:  ولناقـصي الفهـم تـقـول لهـم،إلى
َّ هـو بسيـط فـلي ِمـل
. إتــرك الجهالـة عـنـك فتحيـا،مـن خبـزي وإشــرب مـن دمي
De Wijsheid heeft haar dienaren gezonden
om zonder ophouden te roepen: “O
eenvoudigen, wend u tot mij.”
Tot hen die kennis ontberen, zegt zij:
“Kom, eet van mijn brood en drink van mijn
bloed. Doe afstand van uw onwetendheid,
en u zult leven!”

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

أمـا الحكمـة فهي مخلـِصنـا يسـوع المسيـح الــذى فــدانـا
 وأختـارنــا، وأشتــرانــا بسفـك دمـه،بـذبـيـحـة جسـده
. لملكـوتــه األبــدي
De Wijsheid is onze Verlosser Jezus
Christus, die ons heeft verlost door het
offer van Zijn Lichaam, ons heeft gekocht
door het vergieten van Zijn Bloed en ons
heeft uitverkoren voor Zijn eeuwige
Koninkrijk.

Een Breking van St. Epifanius

ِقسمة للقديس أبيفانيوس

لهــذا نسألـك ياسيـدنا أن تعطينـا أن نجـد الحكمـة منـك
 وأن تـقبـل، وأن تـقبـل هـذه الـذبيحـة من أيـدينـا،وحـدك
 لكى بـدالـة البـنيـن نصـرخ إليـك يـا،أصـوامنـا وصلـواتـنا
...  يا أبانا الذى فى السموات:  قـائـليـن،أبـانـا السمـاوى
Wij vragen U, onze Meester, dat U ons geeft
alleen in U wijsheid te vinden, dat U dit
offer uit onze handen aanvaardt en onze
vasten en gebeden aanneemt, opdat wij het
wagen als zonen tot U te roepen, O
Hemelse Vader, en te zeggen : “Onze
Vader…”
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Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

يا رب إني غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي ألني إنسان
لك
ِ  قل لنفسي مغفورة،  فقل كلمة أوال لتبرأ نفسي، خاطئ
 وليس لي سوى،  إني مقفر وخال من كل صالح، خطاياك
ِ
، تحننك ورأفتك ومحبتك للبشر
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

، وأنت قد تنازلت من سماء مجدك غير المدرك إلى ذلنا
 فال ترفض يا مخلصي، وأرتضيت أن تولد في مذود البقر
القدوس أن تقبل إلى نفسي الذليلة الحقيرة التي تنتظر
،ي
ّ 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، إنك لم تستنكف من دخول بيت األبرص لتشفيه
 لم تمنع الخاطئة من، ياإلهي بالدخول إلى نفسي لتطهرها
تقبيل قدميك فال 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

،  وإلبادة كل ماهو دنس، بل فليصر تناولي لإلشتراك معك
 ولشفاء،  وللعمل بوصاياك المحيية، وإلماتة أهوائي الدنيئة
، نفسي وجسدى 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.

Gebed voor de heilige Communie

صالة قبل التناول

 ولالتحاد،  ولحلول روحك، ولقبول مواهبكر ولسكنى نعمتك
. آمين،  ألحيا لمجد إسمك القدوس،  والثبات فيك، بك
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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،  فلتعظم نفسي الرب،  ولساني تهليال، قد إمتأل قلبي فرحا
 قد أقبلت إليك يارب لتلبسني، وتبتهج روحي باهلل مخلصي
،  فليكن اتحادي بك اليوم دائما، حلة نقية للدخول إلى عرسك
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 na de heilige Communie

صالة بعد التناول

،  ويشتد إيماني، ألنى به أزداد فى الفضيلة ثباتا ونموا
 ولباسا،  فليصر تناولي عالمة للخالص، ويتقوى رجائي
،  وحلة للميالد الجديد، للنعمة
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 na de heilige Communie

صالة بعد التناول

،  ونقاوة للحب، وطهارة وقداسة للنفس والجسد والروح
 ولجواب حسن القبول أمام منبرك، وفرحا وسرورا أبديا
،  فاجعلني واحدا معك،  إنى أسلم ذاتي بين حنوك، الرهيب
،  إستدع إليك عقلي وحواسي وإرادتي، وسيرنى تحت إرادتك
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 na de heilige Communie

صالة بعد التناول

 وقل،  شتت جميع خياالت العدو، أحيي قلبي وأيقظ ضميري
،  أرو عطشي،  سر معي وهدئ روعي، للزوابع أن تسكت
، وأضرم لهيب محبتك فى 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 na de heilige Communie

صالة بعد التناول

 امكث معي ألن النهار قد، تالف بحنو ورفق كل ماينقصني
ْ  ورافقني إلى، مال
 فإنك وحدك غايتي، أن ِينسم النهار
. آمين،  أنت وحدك يارب إلى األبد، وسعادتي
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.
¿¿¿
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Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Tenovw2t `mFiwt nem `P23ri :
nem Pi=p=na =e=0v : xere 5ek`kl3ci`a
: `p3i `nte niajjeloc.
* Ten oe-oosht em Efjoot nem Epshierie, nem
pie Pnevma eth-oe-wab, shere tie eklieseeja,
ep ie ente nie ankheelos.
 شيرى:  نيم بي إبنفما إثؤُوب: اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
ٌ * تين
.  إبئي إنتي ني أنجيلوس: تي إككليسيا
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen.

 بيت:  السالم للكنيسة:  والروح القدس: * نسجد لآلب واإلبن
. المالئكة

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:  إيطاس ميس بين سوتير: * شيري تي بارثينوس
. إيطاف هى شين نوفي ناس: غابرييل
* Gegroet zij de Maagd, die onze
Verlosser heeft gebaard, wees gegroet
Gabriël, die aan haar verkondigd heeft.
:  السالم لغبلاير:  التي ولدت مخلصنا: * السالم للعذراء
.الذي بشرها

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere Mixa3l : piarx3ajjeloc : xere
pigovt `4tov : `m`precbvteroc.
* Shere Miega-iel, pie arshie ankhelos,
shere pie khoet eftoe, em epres-vieteros.
 شيري بي جوت:  بي أرشي أنجيلوس: * شيري ميخائيل
. إم إبريسفيتيروس:إفتو
* Wees gegroet Michaël, de aartsengel,
wees gegroet vierentwintig, priesters.
:  السالم لألربعة:  رئيس المالئكة: * السالم لميخائيل
. والعشرين قسيسا

Morgen doxologie
ذوكصولوجية باكر
* Xere Nixerovbim : xere Nicerafim : xere
nitajma t3rov : `n`epovranion.
* Shere nie Sheroebiem, shere nie Serafiem,
shere nie taghma tieroe, en e-poeranion.

 شيري ني طغما:  شيري ني سيرافيم: * شيري ني شيروبيم
.  إن إيبورانيون: تيرو
* Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet, alle hemelse
machten.
 السالم لجميع:  السالم للسيرافيم: * السالم للشاروبيم
. السمائية: الطغمات

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.
 شيري بي:  بي نيشتي إم إبروذروموس: * شيري يؤنس
.  إن أبوسطولوس: ميت إسناف
* Wees gegroet Johannes, de grote
voorloper, wees gegroet twaalf, apos-telen.

:  السالم لإلثنى عشر:  السابق العظيم: * السالم ليوحنا
. رسوال

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Xere peniwt Markoc : pievajjelict3c :
pire4gwr `ebol: `nte ni`idwlon>>.
* Shere
penjoot
Markos,
pie
evankheliesties, pie ref khoor evol, ente
nie ie-zolon.
 بي ريف:  بي إف أنجيليستيس: * شيري بين يوت ماركوس
.  إنتي ني إيذولون: جور إيفول
* Wees gegroet onze vader Marcus, de
Evangelist, de vernietiger, van de
afgoden.
. األوثان:  مبدّد:  مرقص اإلنجيلي: * السالم ألبينا

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* 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.
 شيري:  بي شورب إممارتيروس: * شيري إستيفانوس
.سيو انتي هان أطو اووي
ُ  بي: جيؤرجيوس
* Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet Georgius, de morgenster.

:  السالم لجرجس:  أول الشهداء: * السالم إلسطفانوس
.كوكب الصبح

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* 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.

 شيري أفا:  إنتي ني مارتيروس: * شيري إبخوروس تيرف
.  نيم بي شومت مكاريوس: أنطوني
* Wees
gegroet
alle
koren,
van
martelaren, wees gegroet abba Antonius,
en de drie Macarii.
:  السالم ألنبا انطونيوس:  الشهداء: * السالم لجميع صفوف
.والثالثة مقارات

Morgen doxologie
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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.

:  إنتي ني إسطافروفوروس: * شيري إبخوروس تيرف
. إيطاف راناف إم إبتشويس: شيري ني إثؤواب تيرو
* Wees gegroet alle koren, van kruisdragers,
wees gegroet alle heiligen, die de Heer
hebben behaagd.

 السالم لجميع:  لباس الصليب: * السالم لجميع صفوف
. الذين أرضوا الرب: القديسين

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Hiten novevx3 : P=x=c Penovro : `ariovnai
neman : qen tekmetovro.
* Hieten noe ev-shie, Piegristos Penoero,
arie oe-nai neman, gen tek met oero.
اوناي نيمان
ُ  أري: اورو
ُ  بخرستوس بين: * هيتين نو إفشي
. اورو
ُ  خين تيك ميت:
* Door hun voorbeden, O Christus onze
Koning, wees ons genadig, in Uw
Koninkrijk.
 في:  إصنع معنا رحمة:  بصلواتهم: * أيها المسيح ملكنا
.ملكوتك

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

*
Piovwini
`nta`fm3i
:
f3`eterovwini : `erwmi niben :
e0n3ov `epikocmoc.
*Pie oe-oinie inta ifmie, fie et er-oe-oinie,
eromie niven, esneejo epie kosmos.
 إيرومي:  في إت إير اواويني: * بي اواوينى إنطا إفمى
.  إثنيو إيبي كوزموس: نيفين
*U, het ware Licht: die iedere mens:
verlicht: die in de wereld komt.
 آت الى:  لكل انسان:  الذى يضىء: * أيها النور الحقيقى
.العالم

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* Aki `epikocmoc : hiten tekmetmairwmi
:a
` 5`kt3cic t3rc : 0el3l qa pekgin`i .
* Ak-ie e-pie kosmos, hiten tek met
mairomie, a-tie ik tie-sistiers, seliel ga pek
zj-inie.

 أتي:  هيتين تيك ميت ماي رومي: * أك إي إيبي كوزموس
. ثيليل خابيك جين إى: إكتيسيس تيرس
* In Uw menslievendheid: bent U in de wereld
gekomen: en de hele schepping heeft zich:
over Uw komst verblijd.

 تهللت:  وكل الخليقة:  بمحبتك للبشر: * أتيت الى العالم
.بمجيئك

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* 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.

 أك إير إيفا إنريمهي:  إيفول خين تي أباتى: * أكسوتى إن أدام
. خين ني ناكهي إنتي إفمو:
* hebt Adam verlost: van de verleiding : en
Eva bevrijd : van de pijnen van de dood.

 من طلقات:  وعَتقت حواء:  من الغواية: * خلصت أدم
.الموت

Morgen doxologie

ذوكصولوجية باكر

* 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:  إنتي تى ميت شيري: * أكتي نان إمبي إبنفما
.  نيم نيك أنجيلوس: إسمو 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

Morgen doxologie
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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.
:  إنجي إفناف إنشورب: * خين إبجين إثريف إى نان إيخون
. اواويني إنطا إفمى
ُ  بي: نوتي
ُ او بي إخرستوس بين
* Wanneer de morgenstond : aanbreekt :
o Christus onze God: het ware Licht.
 النور:  أيها المسيح إلهنا:  وقت باكر إلينا: * عندما يدخل
. الحقيقى

Morgen doxologie
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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.

 إنجي ني لوجيسموس إنتي بي: مارو شاي إنخيتين
*
ُ
 إنجى إبكاكي إن ني:  اووه إمبين إثريف هوبس تين: اواويني
ُ
. باثوس
* Laat dan de verlichte gedachten: in ons
schijnen: en laat de duisternis van het lijden:
ons niet overdekken.

.  ظلمة اآلالم:  وال تغطينا:  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.
 إنؤش:  إن نو إيطوس نيم دافيد: * هينا إنتين هوس إيروك
.  اووه إنجو إمموس: اوفيك

* 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 `n2wrp
: `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.
:  إنجى نافال إم إفناف إنشورب: * جى أف إيرشورب إمفوه
. خين نيك صاجى تيرو: إيرمي ليطان
* “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:  كاطا بيك نيشتى إن ناي: * سوتيم إي تين إسمي
. كاطا نيك ميت شنهيت: إبتشويس بين نوتي
* Hoor onze stemmen: naar Uw grote genade:
en red ons o Heer, onze God: naar Uw
barmhartigheid.

:  ونجينا أيها الرب إلهنا:  كعظيم رحمتك: * إسمع صوتنا
. حسب رأفاتك
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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:  إنريف إيربيث نانيف: رواوش
* إفنوتي بي فاي
ُ
.  إن نيف صوتب انكالوس: إير إي 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.

:  إن ني إيطاف فوت هاروف: * بي ريف إيرهيمي إتجور
.اوجاي
 نوهيم: اواون نيفين
إفريف
ُ إنطو
ُ
ُ إتشيشواو انتي
ُ
* De Sterke Bestierder voor hen: die hun
toevlucht zoeken bij U: die de verlossing en
redding: voor een ieder wenst.

 ونجاة:  المتشوق لخالص:  للملتجئين إليه: * ال ُمدبر القوي
. كل أحد
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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
e-khoorh, arie ehmot nan em pai ehoo-oe, enoi en ath-novie.

:  أك صوفتي نان إم بي إيجوره: * خين تيك ميت إخريستوس
.  إنؤي إن أثنوفي: إيهواو
أرى إهموت نان إم باى
ُ

* In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht
bereid: laat ons deze dag: zonder zonden
doorkomen.

 ونحن بغير:  أنعم لنا بهذا اليوم:  هيأت لنا الليل: * بصالحك
. خطية
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* E0rener`pem`p2a:
`e4ai
`nnengig
`e`p2:
harok `mpek`m0o : xwric gwnt nem mokmek
e4hwov.
* Ethren er ep em-epsha, e-fai en nen zj-iekh
e-epshooi, harok em pek emtho, goories
khoont nem mok mek ef hoo-oe.

 هاروك:  إفاى إن نين جيج إإبشوي: * إثرين إير إب إم إبشا
.إفهواو
 خوريس جونت نيم موك ميك: إمبيك إمثو
ُ

* Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op
te heffen: zonder boosheid : of kwade gedachten.

 وال فكر:  أمامك بغير غضب:  أيدينا إليك: * لنستحق أن نرفع
. ردىء
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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: * خين طاي هان أطواووي
. خين إبؤنوف إنتي تيك إسكيبي: نين مويت إيفول
* Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.

ُ  سهل: س َحر
 بسترك:  الداخلية والخارجيه: طرقنا
َ * فى هذا ال
. المفرح
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* E0rengw
`ntekme0m3i
:
`n`ehoov
niben: `ntenhwc `etekgom : nem david pi`prof3t3c.

* Ethren khoo entek methmie, en ehoooe nieven, en-ten hoos e-tek khom, nem
Davied pie profities.
 إنتين هوس:  إن إيهواو نيفين: * إثرين جو إنتيك ميثمى
.  نيم دافيد بي إبروفيتيس: إتيك جوم
* Zodat
wij
elke
dag:
Uw
rechtvaardigheid verkondigen: en Uw
kracht prijzen: met David de profeet:
.  مع داود النبى:  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.

 أنين كوت:  بخرستوس بين سوتير: * جي خين تيك هيريني
.  جى أن إيرهيلبيس إيروك: أنطواون
* “In Uw vrede: o Christus onze Verlosser:
sliepen en ontwaakten wij: want wij hoopten
op U.”

 الننا:  رقدنا وقمنا:  أيها المسيح مخلصنا: * قائلين بسالمك
.توكلنا عليك
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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 eviel, eeptie-matie en han esniejoe, ev-shop
hie oe-ma.

 إإبتي ماتي:  يي او بيت هولج إيفيل: * هيببي او بيث نانيف
.  إفشوب هيوما: إنهان إسنيو
* Zie, hoe goed en liefelijk: het voor
broeders is: om bijeen te komen: in eenheid.

:  إال إتفاق إخو ِة:  وما هو الحلو: * ها ما هو الحسن
. ساكنين معا
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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.
 إن إف أنجيليكى:  خين او آغابي إممي: * إف إير سيمفونين
.  كاطا ني 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 : `e5`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 eegrie e-nie et shalav-kh.

 إفنيو:  إي تي أفي إم بخرستوس: * إم إفريتي إمبي صوجين
. شا إإخري إيني تشاالفج: إيجين تي مورت
* Het is als balsem: op het hoofd van
Christus: vloeiend van Zijn baard: tot zijn
voeten.

 إلى:  النازل على اللحية:  على رأس المسيح: * مثل الطيب
.أسفل 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.
:  ني خيللوى نيم ني ألو اووى: * إفثوهس إم ميني نيفين
.  نيم ني ذيا كونيس تيس: نيم ني 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
eth-oewab, em efrietie en oe-kiethara, ev
esmoe e-Efnoetie en sie-joe nieven.

:  إنجي بي إبنفما اثؤواب: * ناى إيطاف هوتبو إفسوب
. إف إسمو إفنوتي إنسيو نيفين: إمفريتي إنؤ كيثارا
* Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft:
als een snaarinstrument: altijd God lovend.

:  معا مثل قيثار ِة:  الروح القدس: * هؤالء الذين ألّفهم
. مسبحين هللا كل حين
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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: * خين هان إبصالموس نيم هان هوس
 خين اوهيت إن:  إمبي إيهواو نيم بي إيجوره: إبنفما تيكون
.أت كاروف
* Met psalmen en lofzangen: en geestelijke liederen:
dag en nacht: met een aanhoudend hart.

.  بقلب ال يفتر:  النهار والليل:  وترانيم روحية: * بمزامير وتسابيح
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* 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:  إت طايوت إم ما سنوتي: * نثو إثماف امبي اواويني
. بي أخوريطوس: فاي خابي لوغوس
* U bent de Moeder van het Licht: de vereerde
Moeder Gods: u hebt gedragen: het
Onbevattelijke Woord.
 حملت الكلمه غير:  والده االله:  المكرمه: ت يا أم النور
ِ * أن
. المحوى
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* Menenca `0remac4 : `are`ohi `ereoi `mpar0enoc :
qen hanhwc nem han`cmov : tensici `mmo.
* Menensa ethre masf, ar-e ohie e-re oi em
parthenos, gen han hoos nem han esmoe, ten
et-shiesie emmo.

:  أري اوهي إيروي إم بارثينوس: * مينينصا إثري ماسف
. تين تشيسي إممو: خين هان هوس نيم هان إسمو
* Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een
maagd: met lofzang en met zegening:
verhogen wij u.

 بتسابيح:  نعظمك:  بقيت عذراء: * ومن بعد أن ولدتِه
. وبركات
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* Ge `n0o4 qen pe4ovw2 : nem `p5ma5 `mPe4iwt :
nem Pi=p=n=a e=0v : a4`i a4cw5 `mmon.

* Zje enthof gen pef oeoosh, nem ep tiematie em pef-joot, nem pie Pnevma ethoewab, af ie af sootie emmon.
:  نيم إبتي ماتي إمبيف يوت: * چي إنثوف خين بيف اواوش
. أفئي أفصوتي إممون: نيم بي 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: * النه بإرادت ِه
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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.

 هيتين ني:  إثرين شاشني إفناي: * أنون هون تين طوبه
.  إن طوتف إمبي ماي رومي: إبريسفيا
* En ook wij bidden: om ontferming te
verkrijgen: door uw voorspraak: bij Hem die
de mens liefheeft.

 لدي:  برحمه بشفاعاتك:  نطلب أن نفوز: * ونحن أيضا
. محب البشر
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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:  إنتي تي بارثينيا: * أبي إسطوي نوفي إت صوتب
. شا بي إثرونوس إم إفيوت: إإبشوي
* De
uitgelezen
wierook:
van
uw
maagdelijkheid: is gestegen naar de troon:
van de Vader.
. كرسى اآلب:  صعد إلى:  الذى لبتوليتك: * البخور المختار
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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.
 نيم ني:  إنتي ني شيروبيم: * إيهوتي بي إسطوي نوفي
. ماريا تي بارثينوس: سيرافيم
* Voortreffelijker dan de wierook: van de
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.

 يا مريم:  والسيرافيم:  الشاروبيم: * أفضل من بخور
. العذراء
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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:  ثي إيطا إفيوت ثاميوس: * شيري تي في إمفيري
.  إمبيف شيري إم مينريت: إنوما إن إمطون
* Gegroet zij de nieuwe hemel: die de Vader
schiep: en maakte tot rustplaats: voor Zijn
Geliefde Zoon.

 وجعلها موضع:  التى صنعها اآلب: * السالم للسماء الجديدة
.  البنه الحبيب: راحه
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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.

 إمفي إيتو فاي:  إم فاسيليكون: * شيري بي إثرونوس
.  هيجين ني شيروبيم: إمموف
* Gegroet zij de Koninklijke Troon: van
Hem: die wordt gedragen: door de
Cherubim.
 على:  الذى للمحمول:  الملوكى: * السالم للكرسى
. الشاروبيم
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* Xere 5`proctat3c : `nte nenyvx3 : `n0o
jar `al30wc : pe `p2ov2ov `mpenjenoc.
* Shere tie epros-taties: ente nen epsieshie, entho ghar aliethoos: pe ep shoeshoe em pen khe-nos.
 إنثو غار:  إنتي نين إبسيشي: * شيري تي إبروسطاتيس
. بي إبشوشو إمبين جينوس: آليثوس
* 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:  اوثي إثميه إن إهموت: * آري إبريسفيفين إيجون
. بين تشويس إيسوس بخرستوس: بين سوتير
* Wees onze voorspraak: o vol van genade:
bij onze Verlosser: onze Heer Jezus Christus.

 ربنا يسوع:  لدى مخلصنا:  يا ممتلئة نعمة: * إشفعى فينا
. المسيح
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* Hopwc `nte4tagron : qen pinah5 etcovtwn :
ovoh `nte4er`hmot nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Hopoos entef takh-ron: gen pie nahtie et
soe-toon: oewoh entef er ehmot nan: em pie
ko evol ente nen novie.

:  خين بي ناهتي إت سوطون: * هوبوس إنتيف طاجرون
.  إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: اووه إنتيف إير إهموت نان
* Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof:
en ons schenkt: de vergiffenis van onze
zonden.

 بمغفرة:  وينعم لنا:  فى االيمان المستقيم: * لكى يثبتنا
.خطايانا
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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 ethoe-wab Maria: Eptshois arie ehmot nan: em
pie koo evol ente nen novie.

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

:  يارب أنعم لنا:  اإلله القديسة مريم: * بشفاعات والدة
. بمغفرة خطايانا
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* Hanan2o
`n2o
:
nem
han`0ba `n`0ba : `narx3ajjeloc :
nem ajjeloc evovab.
*Han ansho en sho, nem han eth-va en eth-va,
en arshie ankhelos, nem ankhelos evoe-wab.

 إن أرشي أنجيلوس:  نيم هان إثفا إن إثفا: * هانا نشو إنشو
. نيم أنجيلوس إفؤواب:
* Duizend maal duizenden: en tienduizend
maal tienduizenden: aartsengelen: en heilige
engelen.
. ومالئكة مقدسين:  رؤساء مالئكة:  وربوات ربوات: * الوف الوف
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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:  إمبي إمثو إمبي إثرونوس: * إفؤهي إيراطو
. إفوش إيفول إفجو إمموس: باندوكراطور
*Staan voor de troon: van de
Pantokrator: en roepen uit: zeggende:
.  قائلين:  صارخين:  كرسى 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 oe-methmie, pie oo-oe nem pie tajo,
er ep-re-pie en tie Trias.
 بي اوواو:  إكؤواب خين اوميثمي: * جي إكؤواب إكؤواب
. إير إبريبي إنتي إترياس: نيم بي طايو
* Heilig heilig: heilig in waarheid: glorie
en eer: komen toe aan de Drie-eenheid.
 يليقان:  المجد والكرامة:  قدوس بالحقيقة: * قدوس قدوس
. بالثالوث
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* 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.
:  إنتي إبخوروس تيرف إنتي 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:  يارب أنعم لنا:  صفوف المالئكة: * بشفاعات جميع
. خطايانا
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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.

:  أفهي اويش خين ني إثنوس: * نين يوتي إن أبوسطولوس
. إنتي إيسوس بخرستوس: خين بي إف أنجيليون
* Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.

.  يسوع المسيح:  بأنجيل:  بشروا فى األمم: * آباؤنا الرسل
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* Apov`qrwov 2ena4 : higen `pkahi t3r4 : ovoh
novcagi avfoh : 2a avr3gc `n5oikovmen3.
* A-poe egroo-oe shenaf, hiezjen ep kahie
tierf, owoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs en
tie ie-koe-menie.

 اووه نو:  هيجين إبكاهي تيرف: * أبو إخرو او شيناف
. شا أفريجس إنتي إيكوميني: صاجي أف فوه
* Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden
reikten: de einden der wereld.

 إلى:  وبلغ كالمهم:  الى األرض كلها: * خرجت أصواتهم
. أقطار المسكونة
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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.

:  إنتي ناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: * هيتين ني إفشي
. إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
* Door de voorbeden: van mijn meesters
en vaders de apostelen: o Heer schenk
ons: de vergiffenis van onze zonden.
 بمغفره:  يارب أنعم لنا:  اآلباء الرسل: * بصلوات سادتى
. خطايانا
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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:  أف تيطو إنجي إبتشويس: * هان إكلوم إن أتلوم
. إنتي ني مارتيروس: إبخوروس تيرف
* Met kronen die niet verwelken: heeft de Heer
gekroond: alle koren: van martelaren.
 صفوف:  على جميع:  جعلها الرب: * أكاليل غير مضمحلة
.الشهداء
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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:  جي أف فوت هاروف: * أفطو جواو أف ناهمو
. خين تيف ميت اورو: إيرشاي نيماف
* Hij heeft hen gered en bewaard: want
zij hebben op Hem gehoopt: ze vierden
met Hem: in Zijn Koninkrijk.
 فى:  وعيدوا معه:  ألنهم التجأوا اليه: * أنقذهم وخلصهم
.ملكوته
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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:  يارب أنعم لنا:  صفوف الشهداء: * بصلوات جميع
.خطايانا
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* N3=e=0v `ntak : ev`e`cmov `erok
:
`evecagi
`m`p`wov
:
`nte
tekmetovro.
* Nie eth-oewab entak, ev e-esmoe erok,
ev e-sazj-ie em ep oo-oe, ente tek met
oero.
 إف إي صاجي:  إف إي إسمو إيروك: * ني إثؤواب إنطاك
. إنتي تيك ميت اورو: إم إبؤاو
* 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:  اوميت اورو إن إينيه: * تيك ميت اورو بانوتي
. شا ني جي ني أ تيرو: ميت تشويس
* Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot
alle generaties.
 إلى كل:  وربوبيتك:  ملكوت أبدى: * ملكوتك يا إلهى
. األجيال
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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.

 إنتي إبخوروس تيرف إنتي ني إسطافروفوروس: * هيتين ني إفشي
 إمبي كو:  إبتشويس أري إهموت نان:  نيم ني إثمي نيم ني ذيكيؤس:
.إيفول إنتي نين نوفي
Door de voorbeden: van alle koren van kruisdragers:
de vromen en rechtvaardigen: o Heer schenk ons:
de vergiffenis van onze zonden.

 يارب أنعم:  واألبرار والصديقين:  مصاف البسى الصليب: بصلوات كافة
. بمغفره خطايانا: لنا
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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.
 نيم إي:  بي صوفرون إم إبروفيتيس: * شيري إيلياس
. بيف سوتب إم ماثيتيس:ليسيؤس
* Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.

. تلميذه المختار:  وأليشع:  النبى 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.

:  خين تي خورا إنتي كيمي: * بي نيشتي إنريف هي اويش
.  بيس شورب إنريف إيرهيمي: ماركوس بي أبوسطولوس
* De grote verkondiger: van het land
Egypte: is Markus de Apostel: haar
eerste beheerder.
 مدبرها:  مرقس الرسول:  فى كوره مصر: * المبشر العظيم
. االول
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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:  ماريا تي بارثينوس: * إنثو بي إثماف إم إفنوتي
. إثريف ناي خا بين جينوس: إمموف إيجون
* U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria:
bid tot Hem voor ons: dat Hij ons genadig
zij.

 أن:  أطلبى منه عنا:  يا مريم العذراء: ت هى أم هللا
ِ * أن
. يرحم جنسنا
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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 pen-noes.
 في إيطا نيف:  ِبنيوت أفا سيفيروس: * بي نيشتي إم باطريارشيس
. إير اواوويني إمبين نوس: إسفو اووي إثؤواب
* De grote patriarch: onze vader abba
Severus: wiens heilige leer: ons verstand
heeft verlicht.
:  الذى أنارت تعاليمه:  أبونا أنبا ساويرس: * البطريرك العظيم
. المقدسة عقولنا
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* 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:  أفا ديوسقوروس: * بنيوت إن اومولوجيتيس
. اوفي ني هيري تيكوس: إيجين بي ناهتي
* Onze
vader
de
belijder:
abba
Dioscorus: verdedigde het geloof: tegen
de ketters.
 ضد:  حارب عن اإليمان:  أنبا ديسقورس: * أبونا المعترف
. الهراطقة
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* 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:  إيطاف راناف إم إبتشويس: * نيم نين يوتي تيرو
. شوبي نان إن اوريف رويس: إسمو إثؤواب
* En al onze vaders: die de Heer hebben
behaagd: laat hun heilige zegen: een wacht
zijn voor ons.

 تكون:  بركتهم المقدسة:  الذين أرضوا الرب: * وكل آبائنا
. لنا حارسا
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* 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:  أري إهموت نان إفنوتي: * هيتين نو إفشي
. موي نان إن اوسوتي: إنتي نين نوفي
* Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.

 وأعطنا:  بمغفرة خطايانا:  أنعم لنا يا هللا: * بصلواتهم
. سالما
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ختام الثيؤطوكيات االدام
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* Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
* Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش: او
ُ  هان أتتشى إيبى إم مو: * نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
* Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: * مـراحمـك يا إلهى
. رأفـاتـك
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* 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:  سى إيبى إنطوطك تيرو: هوواو
إممون
* نى تيل تيلى
ُ
ُ
. سي كى ناهرين نيك فال: كيشو انتى إفيوم
* Al de regendruppels: worden geteld door U:
en het zand der zee: U heeft het voor ogen.
:  ورمـل البحـر:  محصاة عنـدك جميعها: * قطـرات المطر
.كائن أمـام عيـنيـك
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* Ie av3r mallon: ninobi `nte tayvx3: nai
e0ovwnh `ebol: `mpek`m0o Pau.
* Je av-ier mal-lon: nie novie ente ta epsishie: nai eth-oe-oonh evol: em pek emtho Patshois.
 ناى إث:  نى نوفى إنتى طا إبسيشى: * يى آفير ماللون
. إمبيك إمثو باشويس: اواونه إيفول
* Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel:
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
 أمامـك:  هـذه الظاهـرة:  خطايـا نفسي: * فكـم بالحـرى
.يـاربى
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* 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:  باشويس إن نيك إيربو ميفئى: * نى نوفى إيطاى أيتو
. إينا آنوميا: إمبير تى إهثيك
* De zonden die ik begaan heb: gedenk ze niet
mijn Heer: en tel niet: mijn overtredingen.
:  وال تحسب:  يـاربى ال تـذكـرها: * الخطايـا التى صنعـتها
.آثامى
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* 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.

:  تى بورنى أك سوتى إمموس: * جى بى تيلونيس أكسوتبف
. باشويس أك إيربف ميفئى: بى سونى إتصا اووي نام
* Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de zondares
verlost: de rover ter rechterzijde: hebt U gedacht
mijn Heer.

 والـلص:  والـزانـية خلصتها: * فإن العشـار اختـرتـه
. يا سيـدى ذكـرتـه:اليمـيـن
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*`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:  خابى ريف إيرنوفى: * آنوك هو باشويس
. إنؤميطانيا: إيرى
* En ook mij: de zondaar: leer mij, o mijn
Heer: berouw te betonen.
. أن أصنـع تــوبـة:  علمنى:  ياسيـدى: * وأنـا أيضا الخاطىء
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* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4ta-c0o4 : `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:  إمبى ريف إيرنوفي: * جى إك اواوش إم إفمو آن
. إنتيس أونخ إنجى تيف إبسيشى: إنتيف طاس طوف
* Want U wilt niet: de dood van de zondaar:
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
 وتحيـا:  مثـل أن يـرجـع:  مـوت الخاطىء: * ألنـك ال تشـاء
.نـفســه
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* 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.
 آرى اووي: اوجاى
ُ  إيخون إى بيك: * ما طاس طون إفنوتى
. كاطا تيك ميت آغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God: naar Uw verlossing:
handel met ons: volgens Uw goedheid.
. كصالحـك:  وعاملـنــا:  إلى خالصك: * ردنـا يا هللا
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* Ge `n0ok ov`aja0oc: ovoh `nna`3t:
marovtahon `nxwlem: `nge nekmet2enh3t.
* Zje enthok oe aghathos: oewoh en na-iet:
maroe ta-hon en koolem: enzje nek met
shenhiet.
 مارو طاهون:  اووه إن نائيت: او أغاثوس
ُ * جي إنثوك
. إنجى نيك ميت شينهيت: إنكوليم
* Want U bent goed: en genadig: laat Uw
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.  رأفـاتـك سـريعا:  فلتـدركنـا:  ورحـوم: * ألنـك أنـت صالح
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* @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:  إبشويس إفنوتى بين سوتير: * شنهيت خارون تيرين
. كاطا بيك نيشتى إن ناى: ناى ناى
* Heb erbarmen met ons allen: o Heer God onze
Verlosser: ontferm U over ons: volgens Uw grote
genade.

:  مخلصنا وأرحمنا:  أيها الــرب اإلله: * تـرأف علينـا كلنـا
.كعظيـم رحمتـك
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* 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:  اوبين نيب بخرستوس: * ناى إك إيرى إمبو ميفئى
. إك اوش إيفول إك جو إمموس: إشوبى خين تين ميتى
* Gedenk dezen: o Christus onze Meester:
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:  كن فى وسطنـا:  ياسيـدنا المسيـح: * هـؤالء اذكـرهـم
.صارخـا قـائـال
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* Ge tahir3n3 `anok : 55 `mmoc nwten
: `thir3n3 `mPaiwt : 5xw `mmoc nemwten.
* Zje ta hierienie anok: tie tie emmos nooten: et hierienie em Pajoot: tie ko emmos
nemoo-ten.
 إت هيرينى إم:  تى تى إمموس نوتين: * جى طاهيرينى آنوك
. تى كو إمموس نيموتين: بايوت

* “Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”
. أتـركه معكــم:  سـالم أبى:  أعطيـكم: * سـالمى أنـا

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
*`Povro
`nte
5hir3n3
:
moi
nan `ntekhir3n3 : cemni nan `ntek
hir3n3 : 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 هيرينىd مو: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: تيك هيرينىY نان
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.خطايانا

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

* 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.

 آرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.
. إلي األبد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
* 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.

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4
tovbo `nnenh3t : `nte4talso `nni2wni
: `nte nenyvx3 nem nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
. بسيشى نيم نين سوماY  إنتي نين: لتشو إن ني شونى
* 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 hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

*Tenovw2t `mmok w
` P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem P=p=na =e=0v :
ge ( ak`i / aktwnk ) akcw5 `mmon.
*Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie / ak tonk
) sootie emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اووشت إمموك أوبي إخرستوس
ُ * تين
. آك طونك ) أك سوتى إممون/  جى ( أك إى: نيم بي إبنفما إثؤاب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent ) gekomen / Verrijzen ( en heeft ons verlost.

/  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: * نسجـد لك أيها المسيـح
.قمت ) وخلصتنا
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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: أن نقــو َل بشكر
... الــذي في الس َمـوات

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إسمـك
السمــاء
ت ملكوتـك لتكـن مشيئتــك كما في
ليأ ِ
ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
كـذلك على
ِ
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
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
،  بالمسيح يســـوع ربنـا، نجنـا من الشريــــر
. آمين،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى 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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