De Lakaan Van Witte Donderdag
صالة لقان يوم الخميس الكبير

كنيسة السيدة العذراء بأمستردام

األنبا أرساني
أسقف هولندا وبلجيكا

De Heilige Maagd Maria kathedraal Te Amsterdam

Een hymne e Ek
esmaroo-oet
لحن إك إسمارواوت

Een hymne Ek esmaroo-oet
لحن إك إسمارواوت
`K`cmarwovt
`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge av
a2k akcw5 `mmon nai nan.
Ik ismaroo-oet alie-thoos, nim pek joot in
aghathos, nim pie Ipnivma ith-oeweb, zje av
ashkak ak sootie immon nai nan.

 نيم بي إبنفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إسمارواوت آليثوس
إك
ُ
.  جى جى أف أشك أك سوتي إممون ناي نان: إثؤواب
Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede Vader,
en de Heilige Geest, want U bent gekruisigd en
heeft ons verlost, ontferm U over ons.

صلبت
ُ  إلنك:  والروح القدس:  مع أبيك الصالح: مبارك أنت بالحقيقة
. وخلصتنا

Een 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 نى إفشى 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

Een hymne Ek esmaroo-oet

لحن إك إسمارواوت

nem
peniwt
`n`epickopoc
abba
(...)
Pu `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

Het Dankgebed
صالة الشكر

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.
إر َحمنا يا اللـه اآلب ضاب َط الكل أيها الثالـــوث القــدوس
.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 إنؤ 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.
أيها الـرب إله القـوات كن معنا  ،ألنه ليـس لنـا معيـن في
َ
ســواك.
شـدائـدنــــا وضيقاتنــا

Celebrant

يقول الكاهن

ْ اجعلنــا 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 إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
اليـو َم،
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــن أيضا
 وال تــدخلنـا في تجربة لكن،للمـذنبـيـن إلينــــا
"نجنـا من الشريــــر "بالمسيح يســـوع ربنـا
.  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.
. للصالة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

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

Wa lie-ro7ieka aidan.

يقول الكاهن
;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,

فـلنـشكـــُر صانـع الخيــرات الـرحـوم اللـه ،أبـا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســــوع المسيــح.

@ 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
نوثاي.
او ُ
توتين أف إين تين شا إإهري إيطاي ُ
want Hij heeft ons beschermd en geholpen,
bewaard
en
aangenomen
en
met
ontferming omringd, Hij heeft ons gesterkt
en tot dit uur geleid.

ألنــه ستــرنــــا وأعـاننـا وحفظنــا وقبلنــا إليه وشفـــق
علينـــــا وعضدنــا ،وأتى بنـا إلى هــــذه السـاعـــــة.

`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
إيهواو تيرو إنتي بين اونخ،
إيهواو إثؤواب فاى نيم ني
باي
ُ
ُ
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.

هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم المقـــدس ،وكل
أيـام حياتنــا بكل ســالم الضابـط الكـل الـرب إلهنــا.

Diaken

يـقــول الـشماس

`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 إمبين
تشويس اووه بين نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي
إخرستوس .
O Meester, Heer, Almachtige God, Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus,
الـرب اإلله ضاب ُ
ط الكل أبــو ربنــا وإلهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

Tensep`hmot `ntotk @ kata hwb niben nem
e;be hwb niben nem qen hwb niben.
 كاطا هوب نيفين نيم إثفي هوب،تين شيب إهموت إن طوطك
.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

@ 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
او ثاى.
اون ُ
أك إين تين شا إإهرى إيطاى ُ
want U heeft ons beschermd en geholpen,
bewaard en aangenomen, met ontferming
omringd, U heeft ons gesterkt en tot dit uur
geleid.

ألنـك ستــرتـنـــا وأعنتـنــا وحفظتنــا وقبلتـنا إليك وأشفقـت
علينـــا وعضـدتنــا وأتيت بنـا إلى هــذه السـاعـــــة.

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,

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

`ntef[i
`nni]ho
nem
nitwbh
`nte
ny=e=;=u `ntaf@ `ntotou `e`hryi `ejwn `epi`aga;on `ncyou
niben@ `ntef,a nennobi nan `ebol.
entef etshie en nie tieho nem nie toobh ente nie ethoe-wab entaf entoe-toe e-ehrie e-khoon e-pie aghathon enseejoe nieven entef ka nen novie nan evol,

 إنطوطو:إنتيف تشى إن نى تيهو نيم نى طوبه إنتى نى إثؤواب إنطاف
. انتيف كانين نوفى نان ايفول: إإهرى إيجون إبي آغاثون إنسيو نيفين
en de beden en de smekingen van al Zijn heiligen
omwille van ons, voor al wat goed is, te allen tijde
aanvaardt, en onze zonden vergeeft.

ويقبــل ســـؤاالت وطلبـات قــديسيــــه منهـم بالصـالح عنـا في كـل حيـن
.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jakbal so-alaat wa telbaat kiddiesieh menhom
belsala7 3ana fie kolla 7ien 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
إيهواو
ما رومى ميس نان إثرين جوك إيفول إم باى كى
ُ
إثؤواب فاى.
Daarom vragen en bidden we Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft, sta ons toe deze heilige
dag

ونطلب من صالحك يا ُمحـب البشــر ،
من أجـــل هـذا نسأ ُل
ُ
إمنحنــا أن نكمـل هـذا اليــوم المقـدس.

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen hiryny
niben nem tekho] @ `V;onoc niben @ piracmoc
niben @ `energi`a niben `nte `pcatanac @ `pco[ni `nte
hanrwmi `euhwou

إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك
نيم نى
ُ
هوتى  :إفثونوس نيفين بى راسموس نيفين إن إرجيا نيفين
هواوو :
إنتى إبصاطاناس إبسوتشنى إنتى هان رومى إف
ُ
en alle dagen van ons leven in vrede en vreze
voor U te voltooien, Alle afgunst, alle
bekoring, elk satanswerk, de listen van
slechte mensen,

وكل أيـــام حياتنـا بكل ســالم مع خــوفـــــك ،كل حســد وكل
تجـربـة وكل فعــل الشيطان ومــؤامــرة النـــاس األشـــرار،

nem `ptwnf `e`pswi `nte hanjaji nyethyp nem ny
e;ouwnh `ebol : A
` litou `ebolharon : Nem
;`ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha paima =e
= =u
`ntak vai.

نيم إبطونف إإبشوى إنتى هان جاجي نى إتهيب نيم ني إث
اواونه إيفول آليتو إيفول هارون  :نيم إيفول ها بيك الؤس
ُ
تيرف  :نيم إيفول ها باى ما إثؤواب إنطاك فاي.
de aanval van vijanden,
zichtbaar en
onzichtbaar, wend het af van ons , en van heel
Uw volk, en van deze heilige plaats, die U
toebehoort.

وقيــــام األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن  ،انــزعهــا عنــا ،
وعـن سائــر شعبـك  ،وعــن مــوضعـــك ال ُمقــدس هـذا ،

@Ny de `e;naneu nem ny`eternofri cahni `mmwou nan
je `n;ok pe `etak] `mpiersisi nan @ `ehwmi `ejen nihof
nem ni[ly @ nem `ejen ]jom tyrc `nte pijaji.

إمواو نان جي
نى ذى إث نانيف نيم نى إت إيرنوفرى صاهنى
ُ
إثنوك بى إيطاك تى إم بى إيرشيشى نان إي هومى إيجين نى
هوف نيم نى إتشيلى نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى.
Voorzie ons van alles wat passend en nuttig is,
want Gij zijt het die ons macht gegeven heeft op
slangen en schorpioenen en elke vijandelijke
macht te trappen.
أمــا الصـالحــــاتُ والنافعــاتُ فارزقنــا إيـاهــــا ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا
السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي كل قـوة العــدو .

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
.اومواوسيوس
 إن: 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:  السال ُم للعذراء:  بيت المالئكة: السال ُم للكنيسة
.ُمخلصنا

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Picwma
nem
pi`cno4
`ntak
:
pe `pxw `ebol `nte nennobi : nem
5dia03k3 `mberi: `etakt3ic `nnekma03t3c.

Pi soma nem pi isnof intak, pe ip ko ivol inte
nen novi, nem tie zeeje sikie im verie, etak ties
in nek masities.

:  پى إپكو إيڤول إنتى نين نوڤي: پي سوما نيم پي إسنوف إنطاك
. إيطاك تيس إن نيك ماثيتيس: نيم تي ذياثيكي إمڤيري
Uw Lichaam en Bloed, zijn de vergeving van onze
zonden, met het nieuwe verbond, dat U aan Uw
discipelen heeft gegeven.
. الذي أعطيته لتالميذك:  والعهد الجديد:  هما غفران خطايانا: جسدك ودمك

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 ميسي: تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس: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: او شيري إف ُؤواب
ُ  خين: 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: سوتب
ُ غبرييل بى
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
pi-ar,yd`iakwn @ ouoh et`cmarwout.
Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
pie arshie ziakon, oewoh et esmaroo-oet.
 شيرى بى:  بى شورب إممارتيروس: شيرى إسطفانوس
. إسمارواوت
 اووه إت: 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 @ pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc
pi`Anatoleoc @ Vilopatyr Merkourioc @ `apa Myna `nte
nivaiat.
Shere noten onie martieros, shere nie shooikh in khen-ne-os,
shere nie athlo-foros, Patshois epoero Georgioseodoros,
theodoros pi anatole-os, Filopatier Merkorios, ava Mina inte
nie vajet.

 شيرى:  شيرى ني تشويج إن جنيؤس: شيرى نوتين او ني مارتيروس
 ثيؤدوروس بي:  باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس: ني أثلوفوروس
.  أفا مينا إنتى ني فايات:  فيلوباتير ميركوريوس: أناطوليؤس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet moedige held, wees gegroet,
overwinnaar mijn meester koning Georgius, Theodorus Anatolius,
Philopater Mercurius, de heilige abba Mina.
 سيدى الملك:  السالم لالبسى الجهاد:  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
. وأنبا مينا العجائبى:  محب االب أبي سيفين:  تادرس المشرقي: مارجرجس
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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: اوميثمى
ُ اواونياتو خين
 نيم أفا أرسانيوس إبصاخ إنتي ني شيرى إن نى: إثؤواب أفا موسى
ُا
.ورواو
ُ
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
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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
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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...(
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أرباع الناقوس

* I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa
`eneh@ qen ouhu poctacic `nouwt@ tenouwst `mmof
ten]`wou naf.
* Iesoes pie Igristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof
pe nem sha eneh, gen oe hie pos-ta-sies en oe-oot,
ten oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf.

 انثوف انثوف بى نيم شا:* إيسوس بخرستوس إنساف نيم فواو
اواووشت إمموف
ُ  تين: اواووت
ُ  خين أوهي بوسطاسيس إن: إينيه
.اوواوناف
تين تى
ُ
* Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in
eeuwigheid, in één hypostase, wij knielen voor hem en
verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده:  أ ُقنوم واحد:  أمسا واليوم وإلى األبد: * يسوع المسيح هو هو
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أرباع الناقوس

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol.
* Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيريني: * إبؤرو إنتي تي هيريني
. كانين نوفي نان ايفول: نان انتيك هيريني
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

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

* 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 تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبــد
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أرباع الناقوس

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب اوواو:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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أرباع الناقوس

*`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 إبسيشي نيم نين سوما: لتشو إن ني شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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أرباع الناقوس

Tenovw2t
`mmok
w
`
P=xc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=pn
= a =e=0v : ge av a2k
akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk
ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى أف أشك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.
 ألنك صلبت و:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
.خلصتنا

Psalm : 51

المزمور 50 :

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

، ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي،إرحمني يا هللا كعظيم رحمتك
 ألني أنا عارف،إغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني
 والشر، لك وحدك أخطأت،بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين
،قدامك صنعت
Wees mij genadig, o God, naar Uw
goedertieren-heid, delg mijn overtredingen uit
naar Uw grote barmhartigheid; was mij geheel
van mijn on-gerechtigheid, reinig mij van mijn
zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn
zonde staat bestendig voor mij.

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

 ألني ها أنذا باإلثم، ُ وتغلب إذا حوكمت،لكي تتبرر في أقوالك
، ألنك هكذا قد أحببت الحق،  وبالخطايا ولدتني أمي،حبل بي
 تنضح على،إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها
، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج،بزوفاك فأطهر
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en
gedaan wat kwaad is in Uw ogen, opdat Gij
rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak, zuiver in
Uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik
geboren, in zonde heeft mijn moeder mij
ontvangen. Zie, Gij wilt waarheid in het
verborgene, in het geheim maakt Gij mij
wijsheid bekend.

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

 إصرف،  فتبتهج عظامي المنسحقة،تسمعني سرورا وفرحا
 قلبا نقيا إخلق في يا، وامح كل آثامي،وجهك عن خطاياي
 التطرحني من قدام، وروحا مستقيما جدده في أحشائي،هللا
،وجهك وروحك القدوس ال تنزعه منى
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was
mij, dan ben ik witter dan sneeuw; doe mij
blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente
dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. Verberg
Uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn
ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart,
o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste
geest; verwerp mij niet van Uw aangezicht,

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

 وبروح رئاسي عضدني فأعلم األثمة،إمنحني بهجة خالصك
 نجني من الدماء يا هللا إله،طرقك والمنافقون إليك يرجعون
 فيخبر فمي، يارب إفتح شفتي، فيبتهج لساني بعدلك،خالصي
. بتسبيحك
en neem Uw Heilige Geest niet van mij;
hergeef mij de blijdschap over Uw heil, en laat
een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik
overtreders Uw wegen leren, opdat zondaars
zich tot U bekeren. Red mij van bloedschuld,
o God, God mijns heils, laat mijn tong over
Uw gerechtigheid jubelen;

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

 ولكنك ال تُسر،ألنك لو آثرت الذبيحة لكنت اآلن أعطي
 القلب المنكسر، فالذبيحة هلل روح منسحق،بالمحرقات
، أنعم يا رب بمسرتك على صهيون،والمتواضع ال يرذله هللا
،ولتبن أسوار أورشليم
Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond Uw
lof verkondige. Want Gij hebt geen behagen in
slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan
brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De
offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij
niet, o God. Doe wel aan Sion naar Uw
welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem.

: 50المزمور ال

De Psalm 51 :

حينئذ تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات ويقربون على مذابحك
.  هلليلويا: العجول
Dan zult Gij behagen hebben in offers naar de
eis, brandoffers in hun geheel gebracht; dan
zal men stieren op Uw altaar offeren :
Halleluja.

/ / /

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Do7a ci `o 0eoc `3mwn.
Zoksa sie o The-os iemoon .
. ذوكصاسى أو ثيؤس إيمون
Glorie zij aan U, onze God .
. المجد لك يارب

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 أوان وإلى،المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. هلليلويا: دهـر الدهـور آميـن

Een lezing uit Genesis van
Mozes de Profeet, zijn zegen zij
met ons, Amen (Genesis 18:1-23)

من توراة موسى النبى
) 22 - 1 :18 (تك

En de Heer verscheen aan
hem bij de terebinten van
Mamre, terwijl hij op het
heetst van de dag in de
ingang der tent zat. En hij
sloeg zijn ogen op en zag, en
zie, drie mannen stonden bij
hem; toen hij hen zag, liep
bij hun uit de ingang van zijn
tent tegemoet, en boog zich
ter aarde; en hij zeide:

وظهر الرب إلبراهيم
 وهو، عند شجرة ممرا
جالس على باب خبائه
وقت الظهيرة فرفع
 وإذا، عينيه ونظر
ثالثة رجال واقفون
 فلما نظرهم. لديه
ركض إلستقبالهم من
باب الخيمة وسجد على
: األرض وقال

Mijn heer, indien ik uw
genegenheid
gewonnen
heb, ga dan niet aan uw
knecht voorbij.
Laat toch een weinig water
gehaald worden, en wast uw
voeten en vlijt u neder onder
de boom; dan wil ik een bete
broods gaan halen, opdat gij
uw hart versterkt; daarna
kunt gij verder trekken;
daartoe zijt gij immers langs
uw knecht getrokken?

ياسيدى إن كنت قد
وجدت نعمة لديك فال
 فليؤخذ، تتجاوز عبدك
قليل ماء وإغسلوا
أرجلكم ثم إستريحوا
تحت الشجرة فنأخذ
 وبعد، خبزا وتأكلون
هذا تمضوا ألنكم قد
. مررتم على عبدكم
 إفعل هكذا كما: فقالوا
. قلت

En zij zeiden: Doe zoals gij
gesproken hebt. Toen spoedde
Abraham zich naar de tent tot
Sara, en zeide: Haast u! Drie
maten fijn meel! Kneed het en
bereid koeken! En Abraham
liep naar de runderen, nam
een kalf, mals en goed, en gaf
het aan een knecht, en deze
haastte zich om het te
bereiden. Ook nam hij boter en
melk en het kalf, dat hij bereid
had, en zette het hun voor;

فأسرع إبراهيم إلى
،  إلى سارة، الخيمة
 أسرعى: وقال لها
وإعجنى ثالث مكاييل
 ثم. وإصنعيها خبز ملة
ركض إبراهيــم إلى
أبقاره وأخذ عجال
رخصا حسنا وأعطاه
،لغلمانه ليعملوه طعاما
، ثم أخذ زبدا ولبنا
والعجل الذى عمله
،ووضعه قدامهم وأكلوا

en hij stond onder de boom
bij hen, terwijl zij aten. Toen
zeiden zij tot hem: Waar is uw
vrouw Sara? En hij zeide:
Daar, in de tent. En Hij zeide:
Voorzeker zal Ik over een jaar
tot u wederkeren, en dan zal
uw vrouw Sara een zoon
hebben.
En Sara luisterde bij de
ingang der tent, die zich
achter Hem bevond. Abraham
nu en Sara waren oud en
hoogbejaard;

بينما كان هو واقفا
تحت الشجرة وقالوا له
 إين هى سارة إمرأتك:
: أما هو فأجاب قائال
. ها هى داخل الخباء
 إنى أرجع إليك: فقال
فى هذا الزمن من العام
المقبل ويكون لسارة
 فسمعت.إمرأتك إبن
سارة وهى عند باب
، الخيمة من خلفه

het ging Sara niet meer naar
de wijze der vrouwen. Dus
lachte Sara in zichzelf,
denkende: Zal ik wellust
hebben, nadat ik vervallen
ben, terwijl mijn heer oud is?
Toen zeide de Heer tot
Abraham: Waarom lacht Sara
daar en zegt: Zal ik werkelijk
baren,
terwijl
ik
oud
geworden ben? Zou voor de
Heer iets te wonderlijk zijn?
te bestemder tijd over een
jaar, zal Ik tot u wederkeren,

وكان إبراهيــم وسارة
شيخين متقدمين فى
أيامهما وقد إنقطع أن
يكون لسارة كما للنساء
 فضحكت سارة فى،
 أيكون لى:نفسها قائلة
هذا اآلن وقد شــاخ
 فقال الرب. ســيدى
 لماذا ضحكت:إلبراهيم
سارة فى نفسها قائلة
أترى بالحقيقة ألد وأنا
. !قد شخت؟

en Sara zal een zoon hebben.
Toen loochende Sara het: Ik
heb niet gelachen, want zij
was bevreesd; doch Hij zeide:
Neen, gij hebt wel gelachen.
Toen vertrokken die mannen
vandaar en zagen in de
richting van Sodom; en
Abraham ging met hen mede
om hen uitgeleide te doen.
En de Heer dacht: Zou Ik voor
Abraham verbergen wat Ik ga
doen? Abraham immers zal

هل يستحيل على هللا
 فى مثل هذا.شئ ؟
الزمان أرجع إليك فى
العام المقبل ويكون
 فأنكرت، لسارة إبن
 لم: سارة قائلة
. أضحـــك ألنها خافت
.!  ال بل ضحكت: فقال
ثم قال الرجال من هناك
وتطلعوا نحو سدوم
 وكان، وعمورة
إبراهيم ماشيا معهم
. ليشيعهم

voorzeker tot een groot en
machtig volk worden en met
hem zullen alle volken der
aarde
gezegend
worden;
want Ik heb hem gekend,
opdat hij gebieden zou, dat
zijn zonen en zijn huis na
hem de weg des Heren
zouden
bewaren
door
gerechtigheid en recht te
doen, opdat de Heer aan
Abraham vervulle wat Hij
over hem gesproken heeft.
Daarop zeide de Heer:

 هل أخفى: فقال الرب
مـا أنا فاعـله عن
إبراهيم
عبــــدى
وإبراهيم يكون أمة
، عظيمة وكثيرة
وتتبارك به جميع أمم
األرض؟! ألنى علمت
أنه يوصى بنيه وبيته
من بعده فيحفظوا طرق
 ليعملوا برا،الرب
وعدال لكى يعمل الرب
إلبراهيـــم بما تكلم به
، معه

Het geroep over Sodom en
Gomorra is voorwaar te
groot, en haar zonde is
voorwaar zeer zwaar. Ik wil
nederdalen om te zien, of zij
inderdaad gedaan hebben
naar het geroep, dat tot Mij
gekomen is, of niet; Ik wil
het weten. Toen wendden die
mannen zich vandaar en
gingen naar Sodom, maar
Abraham bleef nog staan
voor de Heer.

 إن صراخ: وقال الرب
سدوم وعمورة قد كثر
وخطاياهم عظيمة جدا
إنى أنزل ألعرف هل
صراخها اآلتى إلى قد
 وإنصرف.!كمل أم ال
الرجال من هناك
وذهبوا نحو سدوم وأما
إبراهيم فكان لم يزل
، واقفا أمام الرب
فإقترب إبراهيم وقال
: للرب

En Abraham trad nader en ،البار مع األثيم
zeide: Zult Gij dan de الصديق مثل
rechtvaardige
met
de  مجدا للثالوث.
goddeloze
verdelgen?
Glorie aan de Heilige Drieeenheid.

ال تهلك
فيكون
المنافق
األقدس

Spreuken (9:1-11)
De Wijsheid heeft haar huis
gebouwd, zij heeft haar zeven
pilaren uitgehouwen, zij heeft
haar slachtvee geslacht, haar
wijn gemengd, ook heeft zij
haar tafel bereid. Zij heeft
haar
dienstmaagden
uitgezonden, zij roept boven
op de hoogten der stad: Wie
overstandig is, kere zich
hierheen;
tot
de
verstandeloze zegt zij: Komt,
eet van mijn brood en drinkt

( من أمثال سليمان الحكيم
) 1-11 :9 أم

الحكمة بنت لها بيتا
،ودعمته بسبعة عمدان
ذبائحها
وذبحت
ومزجت خمرها فى
 وهيأت، البواطى
 وأرسلت، مائدتها
عبيدها لتدعو بصـوت
عال على الزوايــا قائلة
 من كان جاهل فيكم:
، فليأت إلى

van de wijn die ik gemengd
heb;
laat
varen
het
overstand, dan zult gij leven,
en betreedt de weg van het
verstand. Wie een spotter
terechtwijst, haalt schande
over zich, wie een goddeloze
tuchtigt,
zijn
eigen
schandvlek.
Bestraf
de
spotter niet, opdat hij u niet
hate, bestraf de wijze, dan zal
hij u liefhebben, geef aan de
wijze, en hij zal nog wijzer
worden,

والناقص علما فليقبل
نحوى فأقول لهم تعالوا
 وكلوا من خبزى، إلى
 وإشربوا من خمرى،
. التى مزجتها لكم
. أتركوا الجهل فتحيوا
الحكمــة
أطلبــوا
 وأنهضوا. فتعمروا
 من يوبخ.الفهم بالعلم
مستهزئا يكسب لنفسه
 ومن ينذر، هوانا
. شريرا يكسب عيبا

onderwijs de rechtvaardige,
en hij zal aan inzicht winnen.
De vreze des Heren is het
begin der wijsheid en het
kennen van de Hoogheilige
is verstand. Want door mij
worden
uw
dagen
vermeerderd, worden jaren
van leven u toegevoegd.
Glorie aan de Heilige Drieeenheid.

ال توبخ مستهزئا لئال
 وبخ الجاهل، يبغضك
 أعط الحكيم. فيمقتك
ســـببا فيزداد حكمة
علم صديقا فيزداد قبوال
 بدء الحكمة مخافة.
 ومشورة، الرب
 معرفة، األبرار فهم
الناموس للفطنة الجيدة
وبهذا النوع تعيش
. زمنا سنو حياتك
مجدا للثالوث األقدس

Exodus (14:27-15:1)
En Mozes strekte zijn hand uit
over de zee en tegen het
aanbreken van de morgen
vloeide de zee terug in haar
bedding, terwijl de Egyptenaren
haar tegemoet vluchtten; zo
dreef de Heer de Egyptenaren
midden in de zee. De wateren
vloeiden terug en bedekten de
wagens en de ruiters van de
gehele legermacht van Farao,
die hen in de zee achterna
getrokken waren;

من توراة موسى
15,14 النبى ( خر
)
حينما عبر إسرائيل
،األحمر
البحر
أرجلهم
وداست
 وإنطمس، البحر
، أعدائهم فى العمق
أرجل
وإنغمست
العساكر فى الماء
، قسرا

er bleef van hen niet een over.
وأما أرجل
Maar de Israëlieten gingen op het droge
إسرائيل
midden door de zee en de wateren
وجميع
waren hun rechts en links als een muur.
بيت
Zo verloste de Heer op die dag de
يعقوب
Israëlieten uit de macht der
رفعت
Egyptenaren. En Israël zag de
Egyptenaren dood op de oever der zee ونجوا من
،الهالك
liggen. Toen zag Israël, welk een
وقالوا هذه
machtige daad de Heer tegen Egypte
:التسبحة
gedaan had; en het volk vreesde de
Heer en zij geloofden in de Heer en in
Mozes, zijn knecht.

Toen zong Mozes met de Israëlieten de
فلنسبح
Heer dit lied en zij zeiden: Ik wil de Heer الرب ألنه
zingen, want Hij is hoog verheven.
بالمجد قد
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid.

. تمجد
مجدا
للثالوث
األقدس

Jozua (1,3)
Jozua en de rest van het volk
trokken de Jordaan over.
Zodra dan de voetzolen der
priesters, die de ark van de
Heer, de Heer der ganse
aarde, dragen, in het water
van de Jordaan rusten, zal
het water van de Jordaan
afgesneden worden; het
water, dat van boven afkomt,
zal als een dam blijven staan.
Glorie aan de Heilige Drieeenheid.

من يشوع بن نون
)3,1 ( يش

يشوع وكافة الشعب
عبروا األردن ووطئت
أرجلهم الحجارة التى
فى المياه فتوثقت
وأهلكوا
أمامهم
. أعداءهم
مجدأ للثالوث األقدس

Jesaja (4:2-4)
Te dien dage zal wat de Heer
doet uitspruiten tot sieraad
en heerlijkheid zijn, en de
vrucht des lands tot glorie en
luister voor de ontkomenen
van Israël. En het zal
geschieden, dat wie
overgebleven is in Sion,
overgelaten in Jeruzalem,
heilig zal heten; ieder die in
Jeruzalem ten leven is
opgeschreven,

من إشعياء النبى
)4 - 1 :4 ( إش
فى ذلك اليوم ينير هللا
بالمشورة والمجد على
األرض ليرتفع ويتمجد
كل من يبقى من
 ويكون كل،إسرائيل
،من يبقى فى صهيون
وبقية أورشليم يدعون
. أطهارا

wanneer de Heer het vuil der
dochters van Sion zal hebben
afgewassen. Glorie aan de
Heilige Drie-eenheid.

يكتب للحياة كل من فى
أورشليم ألن الرب
يغسل أعمال بنى
.البشر وأوالد صهيون
مجدا للثالوث األقدس

Jesaja 55:1-13

O, alle dorstigen, komt tot de
wateren, en gij die geen geld
hebt, komt, koopt en eet; ja
komt, koopt zonder geld en
zonder prijs wijn en melk.
Waarom weegt gij geld af
voor wat geen brood is en uw
vermogen voor wat niet
verzadigen kan? Hoort
aandachtig naar Mij, opdat gij
het goede eet en uw ziel zich
in overvloed verlustige. Neigt
uw oor en komt tot Mij;

وأيضا من إشعياء النبى
, 13 -1 :55 (إش
)1:56

أيها العطاش إذهبوا
 ويا من، إلى المياه
ليس لهم فضة إذهبوا
لتأكلوا
وإشتروا
وتشربوا بال فضة وبال
ولبنا
خبزا
ثمن
لماذا
.
وشحما
بفضة
تشــــترون
!وتعبكم لغير شبع ؟

hoort, opdat uw ziel leve; Ik
zal met u een eeuwig verbond
sluiten: de betrouwbare
genadebewijzen van David.
Zie, Ik heb hem tot een
getuige voor de natien
gesteld, tot een vorst en
gebieder der natien. Zie, een
volk dat gij niet kendet, zult
gij roepen, en een volk dat u
niet kende, zal tot u snellen
ter wille van de Heer, uw God,
en van de Heilige Israëls,
omdat Hij u verheerlijkt heeft.

إسمعوا لى فتأكلوا
ولتتلذذ
الخيرات
. بالدسم نفوسكم
أميلوا آذانكم وهلموا
 أطيعونى فتحيا، إلى
، نفوسكم بالخيرات
وأقطع لكم عهدا أبديا
. مراحم داود الصادقة
هوذا قد جعلته مشاهدا
فى األمم ورئيسا
. وموصيا للشعوب

Zoekt de Heer, terwijl Hij Zich
laat vinden; roept Hem aan,
terwijl Hij nabij is. De
goddeloze verlate zijn weg en
de ongerechtige man zijn
gedachten en hij bekere zich
tot de Heer, dan zal Hij Zich
over hem ontfermen; en tot
onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig.
Want mijn gedachten zijn niet
uw gedachten en uw wegen
zijn niet mijn wegen luidt het
woord des Heren.

ها أمة ال تعرفها
تدعوها وأمة ال تعرفك
 من أجل. تركض إليك
إلهك قدوس إسرائيل
أطلبوا.ألنه قد مجدك
الرب وحين تجدوه
أدعوه ما دام قريب
 ليترك الشرير. منكم
 ورجل اإلثم، طريقه
أفكاره وليتب إلى الرب
فيخلصه ألنه بكثرة
، يغفر لكم خطاياكم

Want zoals de hemelen hoger
zijn dan de aarde, zo zijn mijn
wegen hoger dan uw wegen
en mijn gedachten dan uw
gedachten.
Want zoals de regen en de
sneeuw van de hemel
neerdaalt en daarheen niet
weerkeert, maar doorvochtigt
eerst de aarde en maakt haar
vruchtbaar en doet haar
uitspruiten en geeft zaad aan
de zaaier en brood aan de
eter, alzo zal mijn woord,

ألن كل أفكاركم ليست
كأفكارى وال طرقكم
، كطرقى يقول الرب
ناءت
كما
ألنه
السموات عن األرض
هكذا ناءت طرقى عن
 وأفكارى عن،طرقكم
 ألنه كما إذا.أفكاركم
نزل المطر أو الثلج
من السماء ال يرجع
حتى يروى األرض
ويجعلها تلد وتعطى

dat uit mijn mond uitgaat,
ook zijn; het zal niet ledig tot
Mij wederkeren, maar het zal
doen wat Mij behaagt en dat
volbrengen, waartoe Ik het
zend.
Want in vreugde zult gij
uittrekken en in vrede geleid
worden; de bergen en de
heuvelen zullen voor u
uitbreken in gejuich en alle
bomen des velds zullen in de
handen klappen.

زرعا للزارع وخبزا
 هكذا تكون، لآلكل
الكلمة التى تخرج من
فمى ال ترجع إلى حتى
تكمل ما أريده وتقوم
، طرقى وأوامرى
ألنكم بفرح تخرجون
ألن
وترجعــون
الجبـــال واآلكــام تنشد
أمامكم ترنما وكل
شجر الحقل تصفق
بأغصانها عوضا عن

Voor een doornstruik zal een
cypres opschieten, voor een
distel zal een mirt
opschieten, en het zal de
Heer zijn tot een naam, tot
een eeuwig teken dat niet
uitgeroeid zal worden. Zo
zegt de Heer: Onderhoudt het
recht en doet gerechtigheid,
want mijn heil staat gereed
om te komen en mijn
gerechtigheid om zich te
openbaren. Glorie aan de
Heilige Drie-eenheid.

الشوك (البالن) ينبت
)(شربين
سرو
وعوضا عن القريس
يصعد
)(السوكران
 ويكون للرب، آس
إسما عالمة أبدية ال
:تنقطع هكذا قال الرب
إحفظوا الحكم وأجروا
العدل ألنه قريب مجيئ
وإستعالن
خالصى
. برى
مجدا للثالوث األقدس

Ezechiël :36:25-28
Ik zal rein water over u
sprengen, en gij zult rein
worden; van al uw
onreinheden en van al uw
afgoden zal Ik u reinigen; een
nieuw hart zal Ik u geven en
een nieuwe geest in uw
binnenste; het hart van steen
zal Ik uit uw lichaam
verwijderen en Ik zal u een
hart van vlees geven. Mijn
Geest zal Ik in uw binnenste
geven en maken,

من حزقيال النبى
)28 -25 :36 (حز

هذا ما يقوله الرب
 إنى سأنضح: اإلله
عليكم ماءا مختارا
فتطهرون من جميع
 ومن سائر، خطاياكم
 وأعطيكم قلبا، آثامكم
جديدا وأجعل فى
روحـــا
داخلكــم
 وأنزع القلب،جديدا
.الحجرى من أجسادكم

dat gij naar mijn inzettingen
wandelt en naarstig mijn
verordeningen onderhoudt.
Gij zult wonen in het land
dat Ik uw vaderen gegeven
heb; gij zult Mij tot een volk
zijn en Ik zal u tot een God
zijn. Glorie aan de Heilige
Drie-eenheid.

وأصير روحى داخلكم
وأصنع بكم كمثل
،األحباء
األبناء
وأجعلكم تسلكون فى
فرائضى وتحفظون
أحكامى وتعملون بها
لكى تســـــكنوا فى
األرض التى أعطيتها
آلبائكم وتكونون لى
 وأنا أيضا، شعبا
، أكون لكم إلها
. وأطهركم من آثامكم
مجدا للثالوث األقدس

Ezechiël :47:1-9

Toen bracht hij mij terug naar
de ingang van het huis; zie,
er stroomde water onder de
drempel van het huis uit,
oostwaarts, want de
voorzijde van het huis was op
het oosten; het water vloeide
onder de rechter zijkant van
het huis vandaan, ten zuiden
van het altaar. En hij leidde
mij door de Noordpoort en hij
voerde mij toen buitenom
naar de buitenste poort,

وأيضا من حزقيال النبى
)9 - 1 :47 (حز

) ثم حملنى ( الروح
وأدخلنى من باب
البيت وإذا ماء خارج
من المشرق من تحت
أسقفية الباب الشرقى
ألن وجه البيت كان
 وكان، نحو المشرق
الـمـاء منحدرا من
الجانب األيمن للبيت
، عن جنوبى المذبح

naar de poort die op het
oosten uitzag; en zie, daar
borrelde water op uit de
rechter zijkant. Nadat de man
uitgegaan was naar het
oosten met een meetsnoer in
zijn hand, mat hij duizend el
en deed mij door het water
gaan; het water reikte tot aan
de enkels.
Hij mat weer duizend el en
deed mij door het water gaan;
het water reikte tot aan de
knieen.

ثم أخرجنى من طريق
 وطاف، باب الشمال
بى إلى الباب الخارجى
من الباب الذى يتجه
نحو المشرق وإذا ماء
كان يجرى تحت
الجانب األيـمــن كمثل
إنسان قدامه وقصبة
فى يده فقاس ألفا
بالمقياس وعبى فى
. الماء

Hij mat weer duizend el en
deed mij erdoor gaan; het
water reikte tot aan de
heupen. Hij mat nog eens
duizend el; nu was het een
beek geworden, die ik niet
doorwaden kon, want het
water was zo hoog, dat men
erin zwemmen kon, een beek
die men niet kon doorwaden.
Toen zeide hij tot mij: Hebt gij
het gezien, mensenkind?
Daarop deed hij mij
teruggaan langs de oever van

وكان الماء إلى
 ثم قاس ألفا،الركبة
أخرى بالقياس وعبر
 فكان الماء، فى الماء
 ثم قاس، إلى الحوقين
ألفا أيضا فى وادى لم
يستطع عبوره ألن
المياه طمت كمياه فى
. واد منحدر ال يعبر
 أرأيت يا: وقال لى
أبن اإلنسان؟

de beek.
Toen ik terugkeerde, zie,
langs de oever van de beek
stonden aan weerszijden zeer
veel bomen. Hij zeide tot mij:
Dit water stroomt naar de
oostelijke landstreek, vloeit
af naar de Vlakte en komt in
de zee; in de zee wordt het
uitgestort, zodat haar water
gezond wordt. En alle
levende wezens die er
wemelen, zullen leven, overal
waar de beek komt, en er zal

ثم ذهب بى وأرجعنى
إلى شاطئ النهر وإذا
عند رجوعى أشجار
كثيرة جدا على شاطئ
، النهر من هنا وهناك
 هذه المياه: وقال لى
خارجة من الجليل
الذى بالدائرة الشرقية
وتنحدر إلى بالد
العرب وتذهب إلى
البحر على الماء
الجارى فتطهر ســـائر

zeer veel vis zijn, want als dit
water daarheen komt, dan
wordt het water van de zee
gezond. Overal waar de beek
komt, zal alles leven. Glorie
aan de Heilige Drie-eenheid.

/

/

/

المياه ويصير أن كل
نفس حية تدب حيثما
يتبدد ماء هذا النهر
عليها تتطهر من كل
شئ وكل ما يأتى عليه
ماء هذا النهر يطهر
. ويحيا
مجدا للثالوث األقدس

Een preek van onze heilige vader عظة ألبينا القديس أنبا
Abba Shenoete de Archimandriet شنوده رئيس المتوحدين
zijn heilige zegen zij met ons,
بركته المقدسة تكون معنا
Amen.
آمين

Broeders, wij moeten ons
schamen voor Degene die
voor ons heeft geleden. Wij
moeten Hem vrezen die de
voeten van Zijn discipelen
met Zijn smetteloze handen
heeft gewassen. Laat ons
Hem goede daden, die zijn
grote bescheidenheid die Hij
voor ons heeft betuigt

فلنستح اآلن يا إخواتى
، من الذى تألم عنا
ولنخف من الذى إشتد
بمنديل وصب الماء
فى المغسل وغسل
أرجل تالميذه بيديه
 ولنصنع،الطاهرتين
ثمارا تستحق هذا

verdienen, aanbieden. Laat
ons berouw hebben van de
zonden die wij begaan
hebben, want als wij dat niet
doen zullen wij in de hemel
beticht worden als minnaars
van zonden. Wat kunnen wij
dan nog hopen als wij uit de
hemel worden verdreven,
geconfronteerd worden met
het vonnis en verworpen
worden voor onze zonden.
Wij zullen meermalen worden
veroordeeld;

اإلتضاع العظيم الذى
. صار فيه من أجلنا
لكى نتوب سريعا من
التى
خطايانا
 ألننا إن لم.إرتكبناها
نتب فسيقال عنا فى
السموات إننا محبون
 فماذا يكون، للخطايا
رجاؤنا بعد إذا طردنا
من السماء وطرحنا
إلى الحكم ورفضنا
ألجل خطايانا وندان
، دينونة مضاعفة

niet alleen omdat wij door
onwetendheid hebben
gezondigd, maar ook omdat
wat wij wetend hebben
gedaan nog erger was dan
wat wij onwetend hebben
gedaan. Niet alleen omdat wij
gezondigd hebben maar ook
omdat wij geen berouw
hebben gehad.
Waarom kunnen de schapen
de stem van de echte
levengevende herder niet
herkennen?

ال ألننا أخطأنا بغير
 بل ما، معرفة فقط
عملناه كان أردأ مما
،عملناه بغير معرفة
وال لكوننا أخطأنا فقط
. بل لكوننا لم نتب
لماذا لم تعرف الخراف
صوت الراعى الحقيقى
المحيي وتلتجئ إليه ؟
ذلك الذى إشتراها
بدمه وأعالها وأسلم
، ذاته فداء عنا

Hij die hen met zijn bloed
heeft gekocht, hen heeft
onderhouden en zichzelf
heeft overgeleverd voor onze
verlossing. Hij die ons zijn
lichaam en bloed heeft
gegeven in de Heilige
communie. Jezus Christus
onze Heer en verlosser,
Jezus God, Zoon van God, Hij
die verblijft in de hoogste
voor altijd.
Wij beëindigen de preek van onze heilige vader Abba
Shenoete de Archimandriet die ons verstand en de ogen
van onze harten heeft verlicht, in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest, één God Amen.

الذى أعطانا جسده
، لنأكله ودمه لنشربه
يسوع المسيــــح ربنا
ومخلصنا يسوع اإلله
إبن اإلله العلى الكائن
. فى األعالى إلى األبد
فلنختم عظة أبينا
القديس أنبا شنوده
الذى أنار عيوننا
. وعيون قلوبنا
بإسم اآلب واإلبن
والروح القدس اإلله
الواحد آمين

Ten oe-oosht

تين أوأوشت

Tenovw2t
`mmok
w
`
P=xc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=pn
= a =e=0v : ge av a2k
akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk
ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى أف أشك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.
 ألنك صلبت و:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
.خلصتنا

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

Een 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 (…)
نعمـة ربـَنــا يســوع المسيح تكــون مع روحـك الطاهــرة يا سيـدي اآلب المكـرم
)...( 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
Een 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

Een lezing uit de eerste brief van البولس من رسالة
St. Paulus aan Timoteüs, zijn معلمنا بولس الرسول
zegen zij met ons, Amen.
إلى تيموثاوس األولى
(I Timoteüs 4:9-16, 5:1-10)

Dit is een betrouwbaar woord
en alle aanneming waard. Ja,
hierom getroosten wij ons
moeite en grote inspanning,
omdat
wij
onze
hoop
gevestigd hebben op de
levende God, die een Heiland
is
voor
alle
mensen,
inzonderheid
voor
de
gelovigen. Beveel en leer dit.

،16 – 9 : 4 ص
10 -1 : 5

صادقة هى الكلمة
ومستحقة أن نقبلها
 ألننا من، بكل القبول
أجل هذا نتعب ونُعير
ألننا توكلنا على اإلله
 الذى هو، الحى
، مخلص كافة الناس

Niemand schatte u gering om
uw jeugdige leeftijd, maar
wees een voorbeeld voor de
gelovigen
in
woord,
in
wandel, in liefde, in geloof en
in reinheid. In afwachting van
mijn komst moet gij u
toeleggen op het voorlezen,
het vermanen en het leren.
Veronachtzaam de gave in u
niet, die u krachtens een
profetenwoord geschonken is
onder handoplegging van de
gezamenlijke oudsten.

وال سيما المؤمنيـن
ال. أوص بهذه وعلم
يستهن أحد بحداثتك بل
كن مثاال للمؤمنين فى
،  فى التصرف، الكالم
 فى اإليمان،فى المحبة
وفى الطهارة إلى أن
إلى
إصغ
.آجيئ
والصــالة
القراءة
 ال تتوان، والتعليـــم
، فى الموهبة التى فيك

Behartig deze dingen, leef
erin, opdat aan allen blijke,
dat gij vooruitgaat. Zie toe op
uzelf en op de leer, volhard in
deze dingen; want door dit te
doen zult gij zowel uzelf als
hen, die u horen, behouden.
Word niet heftig tegen een
oude man, maar vermaan
hem als een vader; doe het
jonge mannen als broeders,
oude vrouwen als moeders,
jonge vrouwen als zusters, in
alle reinheid.

فهذه أعطيتها بالنبوة
أيدى
وبوضع
 إدرس هذه. القسوسية
المناقب وكن فيها لكى
يكون تقدمك ظاهرا لكل
 إحتفظ بنفسك. أحد
وبالتعليم وداوم عليهما
 ألنك إن فعلت هذا.
تخلص نفسك والذين
ال تنتهر. يسمعونك
، شيخا بل عظه كأب
،واألحداث كإخوة

Houd als weduwen in ere, wie
waarlijk weduwen zijn. Maar
indien een weduwe kinderen
of kleinkinderen heeft, laten zij
dan eerst aan eigen familie
godsvrucht tonen en aan het
vorig geslacht vergelden wat
zij hun te danken hebben,
want dit is welgevallig aan
God. Een ware weduwe dan,
die alleen staat, heeft haar
hoop op God gevestigd en
volhardt in haar smekingen en
gebeden dag en nacht;

، والعجائز كأمهات
والحدثات كأخوات بكل
 أكرم األرامل. طهارة
اللواتى هن بالحقيقة
أرامل ولكن إن كانت
أرملة لها أوالدأو أحفاد
فلتعلموا أوال العبادة فى
بيتهم ويكرموا آباءهم
األولين ألن هذا صالح
. ومقبول أمام هللا

doch zij, die een los leven
leidt, is levend dood. Ook
deze
dingen
moet
gij
bevelen,
opdat
zij
onberispelijk blijven.
Maar indien een vrouw voor
de haren, en nog wel voor
haar huisgenoten, niet zorgt,
dan heeft zij haar geloof
verloochend en is zij erger
dan een ongelovige. Als
weduwe
kome
in
aanmerking iemand niet
beneden de zestig jaren,

لكن التى هى بالحقيقة
أرملة و بقيت وحيدة
فقد ألقت رجاءها على
هللا وهى تواظب على
الطلبات والصلوات ليال
ونهارا وأما المتنعمة
. فقد ماتت وهى حية
فأوص هؤالء األخريات
، لكى يكن بغير حجة
وإن كان أحد ال يهتم
خصوصـــــا بأهل بيته

die de vrouw geweest is van
een man; inzake goede
werken moet van haar
getuigd kunnen worden, dat
zij kinderen grootgebracht
heeft, gastvrijheid bewezen,
de voeten der heiligen
gewassen,

فقد أنكر اإليمان وهو
أشر من غير المؤمن
وال تدعى أرملة إن لم
تكن أقل من ستين سنة
إمرأة رجل واحد ويكن
مشهودا لها فى أعمال
صالحة وتكون قد ربت
وأضافــت
األوالد
الغرباء

verdrukten ondersteund en
alle goed werk behartigd
heeft. De genade en de
vrede van de Heer zij met
ons. Amen.

أرجل
وغسلت
وساعدت
القديسين
المتضايقين وأتبعت كل
. عمل صالح
نعمة هللا اآلب فلتحل
على أرواحنا جميعا

Het Trisagion
أجيوس

Het Trisagion

1

أجيوس

Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `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 أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
.او إك بارثينو جين ني ثيس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.الذي ولـ َد من العـذراء ار َحمنا

Het Trisagion

2

أجيوس

Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `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 أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

 الذي:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.ب عنا ار َحمنا
َ صل

Het Trisagion

3

أجيوس

Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `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 أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

 الذي:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: قـدوس اللـه
.ب عنا ار َحمنا
َ صل

Het Trisagion

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
toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison is toes e-oo-nas
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،المجـد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. أيهــــا الثالـــوث القـدوس ارحمنــا.الدهـور آميـن

Het Gebed voor het
Heilig Evangelie
أوشيــة اإلنجيــل

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.
.صلـــوا
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.
. للصالة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

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

We li-ro7ike 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 dis-cipelen en Zijn reine apostelen:

 الـذي خاطب تالميـذه،الـرب يسـوع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
: القديسيـن ورسلـه األطهــار المكـرميـن قائال

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
إيرواو اووه إمبو ناف اووه إي
إيناف إيني إيتي تين ناف
ُ
. إيرواو اووه إمبو سوتيم
سوتيم إيني إيتي تين 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.
نياتو إن ني تين فال جى سيناف نيم ني تين ماشج
اواو
ُ
ُ إنثوتين ذى
 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.

 وآلذانـكــــم ألنهـــا،أما أنتــم فطـوبي ألعينـكم ألنها تُبصر
 فلنستحـق أن نسمـع ونعمـل بأناجيـلـك المقـدســة،سمـــع
ْ تـ
.بطلبـات قـديسيــــك

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 أجــل اإلنجيــل المقــدس
Salloe men akhl el-en-khiel el mokaddes.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى إليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Ari`vmeu`i de on Pennyb `nouon
niben
`etauhonhen
nan
@`eerpoumeu`i

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

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

إممواو إإبشوى
خين نين تيهو نيم نين طوبه إيتين إيرى
ُ
 ني إيطاف إير شورب إينين: هاروك إبتشويس بينن وتى
.اواو
كوت ما إمطون
ُ نواو نى إتشونى ماطالتش
ُ
te gedenken in onze gebeden en smekingen,
die wij tot U, o Heer, onze God opheffen,
Geef hun die ons voorgingen en ontslapen
zijn, de eeuwige rust en genees de zieken,

 الـــذيــــن،الـرب إلهنــا
وطلباتـنا التي نُصعـدهـا إليـك أيهــا
ُ
، المـرضي اشفهـــم،سبقــــــوا فـــرقـــدوا نيحهـــم

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

اوجاى تيرو نيم
جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين ُ
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.
صنــا كـُلنـا ،ورجــاؤنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـُلنـا ،وخال ُ
كـُلنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُلنـــا وقيـامتـُنــــا كـُلنـــا.

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

`Marou[acf qen `tek`klycia `nte peflaoc @

ouoh marou`cmou `erof hi `tka;edra `nte
ni`precbuteroc @
Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef laos, oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو
ُ  أ ُ ُّووه: ماروتشاسف خين إت إكليسيَّا إنتى پيف الؤس
ُ
: إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني إپريسڤيتيروس
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der
oudsten,
،  وليباركوه علي منابر الشيوخ،فليرفعوه في كنيسة شعبه

je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou @
eu-`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @
zje af ko en oe met-joot em efrietie en
han eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى: إيسواو
چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ ناڤ إنچى ني إت
want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en
verheugen zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،ألنه جعل أبوة مثل الخراف

afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm `n`h;yf @ je n
` ;ok
pe `vouyb sa `eneh @ kata `ttaxic `mMel,icedek.
Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom
en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.

 چى: أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: إنثوك پى إف أُوويب شا إينيه
: سيديك
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de ordening
van Melchisedek.

 أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي،الرب و لن يندم
أقسم
ُ
.طقس ملشيصادق

P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc
papa abba (...) @ nem peniwt `n`epickopoc abba (...)

Eptshois sa oewie nam emmok penjoot
ethoewab em patriarshies papa Ava (...) , Nem
penjoot en episkopos ava (…) :
إپشويس صا أُووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم پاطريارشيس
: )...( ) نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا...( پاپا آڤا

De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) , en onze
vader de bisschop abba (...),
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
ُ
: )...( وآبينا األسقف المكرم األنبا

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
ُ

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

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.
.إسطاثيتي ميطا فوفو ثيؤ أكوصومين طو أجيو إف أنجيليو
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.

إثنيو خيين إفيران إم إبتشيويس إنتيي
إسمارواوت إنجي فى
إف
ُ
ُ
نى جوم كيرييي إييف لوجيصيون إك طيو كاطيا ( ييؤنين ) أجييو
.إيف 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 (Johannes) .

 فصل من،  يارب بارك، مبارك اآلتى بإسم رب القوات
. ) اإلنجيل المقدس من ( يوحنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Doxa ci Kuri`e.
Zoksa sie Kyrië.
.ذوكصاصي كيريي
Glorie zij aan U, o Heer
.المجــد لك يا رب

من مزامير تراتيل أبينا
داود النبى والملك
بركاته علينا آمين
(مز ) 7-10 : 50
تنضح على بزوفاك
فأطهر  ،وتغسلنى
فأبيض أفضل من
الثلج ،قلبا نقيا تخلق
فى يا هللا  ،وروحا
مستقيما جدد فى
أحشائى الليلويا.

)(Psalm 51: 9,12

Ontzondig mij met hysop,
dan ben ik rein, was mij, dan
ben ik witter dan sneeuw.
Schep mij een rein hart, o
God, en vernieuw in mijn
binnenste een vaste geest.
Halleluja.

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

 وليباركوه علي منـابــر،فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
 يُبص ُر،  ألنـه جعــل أبــوة مثــل الخــراف،الشيــوخ
 أنـك أنت،الـرب ولـن ينـدم
 أقسم،المستقيمـون ويفــرحـــون
ُ
.هـو الكاهــن إلى األبــد علي 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.

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك البابــا األنبـا
ُ
الـرب يحفــظ
، )...(  وأبينــا األسقـف المكرم، )...(
ُ
. أمين هلـليـلــويــا: 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.

Evangelie
اإلنجيل

(Johannes 13:1-17)
En voor het Paasfeest, toen
Jezus wist, dat zijn ure
gekomen was om uit deze
wereld over te gaan tot de
Vader, heeft Hij de zijnen, die
Hij in de wereld liefhad,
liefgehad tot het einde. En
onder de maaltijd, toen de
duivel reeds Judas, Simons
zoon Iskariot, in het hart had
gegeven Hem te verraden,
stond Hij, wetende, dat de
Vader Hem alles in handen

اإلنجيل من يوحنا
)1-17 :13 (ص

وقبل عيد الفصح إذ
علم يسوع أن ساعته
 لكى ينتقل، قد جاءت
من هذا العالم ذاهبا إلى
 وقد أحب، اآلب
خاصته الذين فى العالم
،وأحبهم إلى النهاية
وبعد العشاء إذ بأبليس
كان قد فرغ مما ألقى
فى قلب الذى يسلمه

had gegeven en dat Hij van
God uitgegaan was en tot
God
heenging,
van
de
maaltijd op, en Hij legde zijn
klederen af en nam een
linnen doek en omgordde
Zich daarmede.
Daarna deed Hij water in het
bekken en begon de voeten
der discipelen te wassen, en
af te drogen met de doek,
waarmede Hij omgord was.
Hij kwam dan bij Simon
Petrus. Deze zeide tot Hem:

الذى هو يهوذا سمعان
 فلما. اإلسخريوطى
رأى يسوع أن اآلب قد
دفع كل شئ إلى يديه
وأنه من عنــد اللـه
خــرج وإلـى اللـه
 قـــام عن، يمضــى
العشاء وخلع ثيابه
وأخذ منديال وإتزر به
ثم صب ماء فى مغسل
وإبتدأ يغسل أرجل
تالميذه ويمسحهما

Heer, wilt Gij mij de voeten
wassen? Jezus antwoordde
en zeide tot hem: Wat Ik doe,
weet gij nu niet, maar gij zult
het later verstaan. Petrus
zeide tot Hem: Gij zult mijn
voeten
niet
wassen
in
eeuwigheid!
Jezus
antwoordde
hem:
Indien Ik u niet was, hebt gij
geen deel aan Mij. Simon
Petrus zeide tot Hem: Heer,
niet alleen mijn voeten, maar
ook de handen en het hoofd!

كان

بالمنشفة التى
. مؤتزرا بها
فلما جاء إلى سمعان
،بطرس ليغســل رجليه
 يا:قال له بطرس
سيدى أنت تغسل رجلى
؟ أجاب يسوع وقال له
 إن الذى أصنعه أنا ال:
، تعرفه أنت اآلن
ولكنك ستعرفه بعد ذلك
 لن: قال له بطرس.
. تغسل رجلى أبـدا

Jezus zeide tot hem: Wie
gebaad heeft, behoeft zich
alleen de voeten te laten
wassen, want hij is geheel
rein; en gijlieden zijt rein,
doch niet allen. Want Hij wist,
wie Hem verraden zou;
daarom zeide Hij: Gij zijt niet
allen rein.
Toen Hij dan hun voeten
gewassen
had
en
zijn
klederen aangedaan en weder
plaats genomen had, zeide
Hij tot hen:

:فأجابه يسوع وقال له
الحق الحق أقول لك إن
لم أغسل قدميك فليس
 قال له.لك معى نصيب
 يا سيد:سمعان بطرس
ليس رجلى فقط بل يدى
 قال له.ورأسى أيضا
 الذى قد: يسوع
إغتسـل ليس له حاجة
إال إلى غسل رجليه بل
هو طاهر كله وأنتم
طاهرون ولكن ليس
. كلكم

Begrijpt gij wat Ik u gedaan
heb? Gij noemt Mij Meester
en Heer, en gij zegt dat
terecht, want Ik ben het.
Indien nu Ik, uw Heer en
Meester,
u
de
voeten
gewassen heb, behoort ook
gij elkander de voeten te
wassen; want Ik heb u een
voorbeeld gegeven, opdat
ook gij doet, gelijk Ik u
gedaan heb.

ألنه عرف مسلمه لذلك
 لستم كلكم: قال
 فلما غسل. طاهرين
، أرجلهم وأخذ ثيابه
:وإذ إتكأ أيضا قال لهم
أتفهمون ما قد صنعته
بكم؟ أنتم تدعوننى
المعلم والرب وحسنا
، تقولون ألنى أنا هو
فإن كنت وأنا ربكم
ومعلمكم قد غسلت
أرجلكم فأنتم أيضا

يجب أن يغسل بعضكم
أرجل بعض  .اآلن ما
صنعته لكم هو مثاال
حتى كما صنعت أنا بكم
تصنعون أنتم بعضكم
ببعض  .الحق الحق
أقول لكم أن ليس عبد
أعظم من سيده ،وال
رسول أعظم من
مرسله  ،إن علمتم هذا
فطوباكم إن عملتموه .
والمجد هلل دائما

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
een slaaf staat niet boven zijn
heer, noch een gezant boven
zijn zender. Indien gij dit
weet, zalig zijt gij, als gij het
doet. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

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.
وإرفـــع غضبــك عنـــا ،وإفـتـقـدنـــا بخالصـك ،وإغـفــر لنا
خطايـانـــا.

Kuri`e `ele`ycon

Kyrië eleison (10maal)

)  مرات10( كيريى ليسون

Heer ontferm U (10maal)

)  مرات10 ( ارحــم
ْ يـارب
ُ

Het Responsorium
van het Evangelie

مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

I=3c P=xc `nca4 nem foov : `n0o4 `n0o4 pe
nem 2a `eneh : qen ovhvpoctacic `novwt :
tenovw2t `mmo4 ten5`wov na4 .
Iesoes Piegristos ensaf nem fo-oe, enthof enthof
pe nem sha eneeh, gen oe hiepos-ta-sies en
oeoot, ten oe-oosht emmof ten tie oo-oe naf.

 إنثوف إنثوف بي نيم شا: إيسوس بخرستوس إنصاف نيم فواو
 تين أوأوشت إمموف تين:  خين إوهي بوسطاسيس إن أوأوت:إينيه
. تي أوأوناف
Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en
tot in eeuwigheid, in één hypostase, wij aanbidden
en verheerlijken Hem.
 نسجد له:  أقنوم واحد:  أمس واليوم وإلي األبد: يسوع المسيح هو هو
. ونمجده

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: جى إف إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
. تين اواوشت إمموس تين تى أوأوناس: تى إترياس إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij
aanbidden en verheerlijken Hem.
 نساااجد لاااه: الثاااالوث الكامااال:  والاااروح القااادس: مباااارك اآلب واإلبااان
.ونمجده

De Zeven Grote
Voorbeden
السبعة أواشي الكبار

Link naar Litanie - لينك الطلبة

Gebed voor de Zieken

أوشيـة المـرضى

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
e-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصالة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

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

We li-ro7ike 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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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

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,

، اطلبوا عن آبائنا وأخوتنا المرضى بكل مرض
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol
ma-radin,

`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.

hina
`nte
P=,=c
Pennou]
er`hmot
nan
nemwou `mpioujai nem pital[o @ `ntef,a nennobi
nan `ebol.

hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan nemooe em pie oe-khai nem pie taletsho, entef ka nen
novie nan evol.
هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إير إهموت نان نيمواو إمبي
.  إنيتف كانين نوفي نان إيفول: اوجاي نيم بي طالتشو
opdat Christus onze God hen en ons begenadigt
met sterkte en genezing en onze zonden vergeeft.
لكي المسي ُح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا
.خطايانا
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom
bel 3afeja wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`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.

تع َّهـدهـُــم بالمـراحـم والــرأفــات إشفهــم .

`Aliou`i `ebol harwou nem `ebol haron `nswni
niben nem iabi niben@ ni`pneuma `nte niswni [oji
`ncwf.
Ny`etauwck
eu`styout qen
niiabi
matounocou ouoh manom] `nwou.
هارواو نيم إيفول هارون إتشونى نيفين نيم يافى
اووى إيفول
ُ
ألي ُ
نيفين بى إبنيفما إنتى نى شونى اتشوجى انسوف  :ني إيطاف اوسك
اواو.
يوت خين نى يافى
صو اووه ما نومتى إن ُ
نو ُ
ماطو ُ
ُ
إيف إشتي ُ
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.
سـقـــــــم ،وروح األمـراض
إنـزع عنهــم وعنـا ،كل مــرض و كل ُ
أطـرده  ،والـــذيـــن أبطــأوا مطــروحيـــن في األمـــراض أقمهـــم
ُ
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@
كييوت إنطوطو إن نى إبنفما إن أكاثرطون أريطو تيرو
ني إيت إت هم
ُ
إشتيكواو يى نى ميت آلوس يى ني إت
 ني إيت خين نى: 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 األرواح النجســــة
،الـذيـن في السجــون او المطابـق او الـذيـن في النفي او السبي

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.

اوميت فوك إس إين شاشى إبشويس
إيطو أمونى
يى ني
ُ إممواو خين
ُ
ُ
 جى إنثوك بيت فول إن ني إيت: نواو
تيرو إنريمهى اووه ناى
أريطو
ُ
ُ
ُ
. أفراختو إإخرى
إيراطو إن ني إيت
صونه إيفول اووه إت طاهو
ُ
ُ
of zij die verbannen zijn en zij die in bittere
slavernij vastgehouden worden, bevrijd hen en
wees hen genadig. Want Gij zijt het die de
gebondenen bevrijdt en de gevallenen weer
opricht,

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

تو هيلبيس تى فوإيثيا إنتى ني إيتى
تى هيلبيس إنتى ني إيتى إممون ُ
تو فو إيثوس  :إثنومتى إنتى ني إت اوي إنكوجى إنهيت بى
إممون ُ
ليمين إنتي نى إتشي خين بى شيمون  :إبسيشى نيفين إت هيج هوج
إيجواو .
اووه إيطو أمونى
ُ
de hoop van de hopelozen, de steun van wie geen
steun heeft, de troost van de wankelmoedigen van
hart, de haven van hen die in een storm leven. Alle
benauwde of onvrije zielen,
ُ
ومعيــن من ليس له معيــن ،عــــزا ُء
رجـا ُء من ليـس له رجـاء،
صغيـــري القلـــــــوب مينـا ُء الـذيـن في العاصف ،كل األنفـس المتضايقة
أو المقبوض عليهــا،

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

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

يارب رحمة ،أعطهـــا نيــاحــا ،أعطهــا بــرودة ،أعطهــا نعمـــة،
أعطها
ُ
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.

شواو :
آنون ذى هون إبتشويس نى شونى انتي نين إبسيشى ما طالت
ُ
إيراواو .بى سينى إممى إنتى
اووه نان نين كى صوما أرى فاخرى
ُ
نين إبسيشى نيم نين صوما بى إبيسكوبوس إنتى صاركس نيفين ،
او جاى .
جيم بين شينى خين بيك ُ
En ook wij, o Heer, genees de ziekten van onze zielen
en heel die van onze lichamen. U, de ware Geneesheer
van onze zielen en lichamen, de Opziener van ieder
lichaam, bezoek ons met Uw verlossing.

يـارب أمـراض نفــوسنـا اشفهـــــــا ،والتي ألجسادنــا
ونحـن أيضـا
ُ
ي الـــذي ألنـفـسنـا ،وأجسـادنا ،يا مـدبـر
عـافهـــا ،أيها
ُ
الطبيب الحقيق ُّ
كـل جســـد تعهـدنـا بخـالصــــك .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح .

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

يـارب
ونطلـب من صالحـك يا محــب البشــــر  ،اذكـر
نســأل
ُ
ُ
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 شيم مو
:
Laat ons bidden voor onze vaders en
broeders die op reis zijn,

،اطلبـوا عـن آبائنـا وأخوتنا المسافـرين
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-mosaferien

ie nye;meu`i `ese qen mai niben @ coutwn
noumwit tyrou @
je nie ethmevie je she gen mai nieven,
soetoon noe mooit tieroe,
نومويت
ُ  صوتون: يي ني إث ميفىء إيشي 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,

`ite `ebol hiten `viom @ ie niiarwou @ ie

nilumny @ ie nimwit `mmosi @ (ie piayr) @
e-te evol hieten efjom, je nie jaroo-oe je nie
liemnie je nie mooit em moshie, ( je pi A-ier )
 يي:  يي ني ليمنى: يارواو
 يي نى: إيتي إيفول هيتين إفيوم
ُ
)  ( يي بى أ إير: نى مويت إم موشى
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 ) ,

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

je ev-ierie em poe zjen moshie en rietie
nieven,

.بو جين موشى إنريتى نيفين
ُ يي إف إيرى إم
en voor hen die op elke andere manier
reizen,
،او المسافرين بكل نوع
auw el-mosa-ferine bekol nauw3in.

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.
او إمما
هينا إنتي بى إخرستوس بين نوتى طاس
ُ نو
ُ طواو إينى إيتي
ُ
. او هيرنى إنتيف كانين نوفى نان إيفول
ُ إنشونى خين
opdat Christus onze God hen veilig terugbrengt
naar hun huis en onze zonden vergeeft.
 ويغفــر لنـا،لكي المسيح إلهنـا يـردهم إلى مساكنهم سالميـن
.خطايانــا
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
يارواو يى ني
 يي نى:  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
فواو إيخون إى أوليمين إنجامى
اواون نيفين إتخين ماى نيفين ما إت
ُ
ُ
: اوجاى
ُ  إى أوليمين إنتى بى:
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 َّد ُهـم إلى، كل أحـد بكل موضع، أو السالكين بكل نـوع،في الجـو
.مينـاء هادئـة مينـاء الخالص

`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
أوراشى إفراشى خين
ُ او خين
ُ نو
ُ  ميتو إينى إيتى: نيمواو
ُ
.توجو إفتوجيوت
ُ أو
ُ
Gewaardig U hen te vergezellen bij vertrek
en onderweg, breng hen veilig en wel terug
naar hun huizen met blijheid in vreugde.

 ردَّهـم،تفـَّضل اصحبهـم في اإلقـالع واصحبهـم في المسيـر
.إلى منازلهـم بالفـرح فرحيـن وبالعافية ُمعافيـن

` 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.

ُ
يـارب
ونحـن أيضا
،إشتـرك في العمل مع عبيـدك في كل عمــل صالح
ُ
 احفظهــا بغيــر مضرة وال عاصف وال قـلـق إلى،غـُربتـنـا في هـذا العمـر
.االنقضــاء

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Natuur
(de hemelwinden - de
wateren van de rivieren
- het zaad en het kruid )

أوشية الطبيعة
)(أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

يقول الكاهن

`Arikataxioin

Celebrant

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 إبتشويس نى آإير إنتى إتفى نيم نى كاربوس إنتى
مواو إنتى إفيارو  ،نيم ني سيتى نيم نى سيم نيم نى
إبكاهى  ,نيم نى
ُ
إيرواو .
إسمو
روت إنتى إتكوى  ،خين طاى رومبى ثاى ,
ُ
ُ
Gewaardig U, o Heer, dit jaar de hemelwinden, de
vruchten van de aarde, de wateren van de
rivieren, het zaad, het kruid en het veldgewas, te
zegenen.
يارب أهـويـة السمــاء ،وثمــرات األرض ،وصعــود ميـــاه
تفضل
ُ
األنهــــار ،والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل ،في هـذه السنة ،بـاركهـا.

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 نى كاربوس إنتى إبكاهى: طوبه إيجين نى آ إير إنتى إتفى
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de
aarde,
، وثمرات األرض،اطلبوا عن أهوية السماء

Ot-loboe 3an ahwejat el-sama wa samarat el-ard,

nem `pjinmosi `e`pswi `nte niiarwou `mmwou @ nem
nici] nem nicim nem nirwt `nte `tkoi.
nem ep zjien moshie e-epshooi ente nie jaroo-oe em
moo-oe, nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente
et koi.

 نيم نى سيتي: مواو
يارواو إم
 إنتى نى: نيم إب جين موشى إإبشوى
ُ
ُ
:  نيم نى روت إنتى إتكوى: نيم نى سيم
de toename van de wateren van de rivieren, het
zaad, het kruid en het veldgewas in dit jaar.
 في،  والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل،وصعــود ميـــاه األنهــــار
. هـذه السنـة
Wa se-3oed me-jah elanhar, wa el-zeroe3 wa
el-3oshb wa nabaat el-7akl fie haziehi elsanne.

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou `erwou ouoh `ntef-senhyt qa
pef`placma `eta nefjij ;amiof `ntef,a nennobi nan `ebol.

Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroo-oe oewoh
entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh thamjof,
entef ka nen novie nan evol.

 اووه إنتيف: إيرواو
هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو
ُ
 إنتيف كانين:  إيطا نيف جيج ثاميوف: شينهيت خا بيف إبالسما
. نوفى نان ايفول
Dat Christus onze God deze zegent en erbarmen heeft
met Zijn schepping die gemaakt is door Zijn handen
en onze zonden vergeeft.

،  ويتحنـن على ُجبلتــه التي صنعتهـا يـداه،لكي يباركـها المسي ُح إلهنا
.ويغفـــر لنـا خطـايانـــا
Lekei joba-rikha elMassie7 ielaahna, wa jate7annan 3ala
khoblatihie el-latie sana3at-ha jadah, wa jaghfer lana gata-jana.

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 ارحـْـم، يارب ارحـْـم،يارب ارحـْـم
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.

 فـــــرح وجـــــــه األرض ليــــــرو، أصعـدها كمقدارهـا كنعـمتـــك
، أثمـارهــا
حـرثـُهــــا ولتكثــر
ُ

Cebtwtf `eou`jroj nem ouwcq @ ouoh `arioikonomin `mpenjinwnq kata peternofri. `Cmou
`epi`,lom `nte ]rompi hiten tekmet`,ryctoc@

 اووه أري إيكونومين: اواوسخ
ُ او إجروج نيم
ُ سيف طوطف إى
 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 أكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصاد
. بصالحك

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: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني: نيم بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إت 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.
، من أجل األرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجل فقراء شعبك
ُ
. ونطلب إسمك القدوس
نحن الذين نرجوك
ومن أجلنا كُلنا
ُ

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: اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
ُ جى نين فال إن
 أري اووى نيمان. سيو إينانيف
إت تى إنطو إخرى
ُ او
ُ نواو خين
ُ
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين،كاطا تيك 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.
 ألنك أنت الذي تُعطيهم طعامهم في حين، ألن أعين الكل تترجاك
،  اصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

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: اونوف
ُ او
ُ موه إن نين هيت إن راشى نيم
إيرهواو
إفروشى إنتوتين خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين
ُ
. 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.

ُ
نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في
 لكي، 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.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
koning (de leider)

)أوشية الملك (الرئيس

Celebrant

يقول الكاهن

. أذكـر يارب رئيس (ملـك) أرضنا عـبـدك

Gedenk O Heer, de Regent(e) van ons land,
Uw diena(a)r(es).

Diaken

يـقــول الـشماس

اطلبوا لكي المسيح إلهنــــا يعـطـيـنـــا رحمـة
ـف
َ  ويعط،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.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

تخضع
 ول، إحـفـ ْظـــهُ بســالم وعــدل وجبروت
ْ
له كـ ُّل األمم الذين يريدون الحروب في جميع ما
 تكلَّـم في قـلبـه من أجل سـالم، لنا من الخصب

يقول الكاهن

.كنيستك الـواحـدة الـوحيــدة المقـدســة الجامعـة الــرســوليــة
Bewaar hem (haar) in vrede, gerechtigheid
en macht, Onderwerp alle barbaren, de
oorlogszuchtige volkeren aan hem (haar), in
alles wat ons voorspoed brengt, Spreek in
zijn (haar) hart omwille van de vrede van Uw
Heilige, Universele en Apostolische Kerk.

 لكي، أعـطـه أن يـفـكــر بالسالم فـينـا وفي إسـمـك القــدوس
ُ
 ونــوجــد في،نحـن أيضـا في سيــرة هــادئــة ســاكنــة
نحيـا
. كـل تـقـوى وكل عـفاف بــك

Geef dat hij (zij) met vrede aan ons en aan
Uw Heilige Naam denkt, zodat ook wij een
kalm en ordelijk leven kunnen leiden, en
wij mogen wandelen in iedere vroomheid
en deugdzaamheid door U.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Het Gebed voor de
Overledenen

أوشية الـراقــديـن

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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح .

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
إسنيو.
إيطاف إنكوت نين يوتي نيم نين
ُ
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, de zielen van
Uw dienaren die ontslapen zijn, onze vaders
en broeders.

يـارب
ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر ،اذكـر
نسـأ ُل
ُ
ُ
أنفـس عبيـــدك 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
،اطلبـوا عـن آبائنـا وأخــوتنـا الـذيــن رقـدوا
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne ellazien
rak- kadoe

au`mton `mmwou qen `vnah] `mP=,=c icjen `p`eneh @
nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc ke nenio] `n`epickopoc
av emton em moo-oe gen efnahtie em Piegristos is zjen ep
eneh, nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke nen jotie
en episkopos,

مواو خين إف ناهتى إمبى إخرستوس يس جين إب إينيه
أف إمطون إم
ُ
 نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس كى نين يوتى إن إبيسكوبوس:
en heengegaan zijn in het geloof van Christus vanaf
het begin. Onze heilige vaders de aartsbisschoppen,
onze vaders de bisschop-pen,

 آبائنــا القــديسيــن رؤســاء،وتنيحـوا في اإليمـان بالمسيح منـذُ البـــدء
،األسـاقـفــة وآبائنـا األسـاقـفــة
wa tenei-je7oe fel-ieman bel-Massie7 monzoel- bed2.
Aba-ene el-kiddiesien ro-a-sa2 el-asakefah wa abaene elasa- kefah,

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,

،وآبائنــا القمـامصة وآبائنـا القســــوس وإخوتنــا الشمامسة
wa aba-ena el-kamamiesa wa aba-ene el
kisoes wa eg-watiene el-shamamise.

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,

نين يوتى إم موناخوس كى نين يوتى إن اليكوس نيم إإهرى
. 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 كل المسيحييـن،وآبائنــا الــرهبــان وآبائنـا العلمانييـن
Wa aba-ene el-rohban wa aba-ene el-3elmaniejien, wa 3an nejaa7 kol elmassie7ej- ien.

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,

هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى تي إمطون إن نو إبسيشى
. اونوف
ُ تيرو خين بى باراذيسوس إنتى إب
opdat Christus onze God de zielen van hen
allen laat rusten in het Paradijs van de
Vreugde,
،لكي المسي ُح إلهنــا يُنيـــح نفـــوسهـــم أجمعيـن في فردوس النعيـم
Lekei el-Massie7o ielaahna jonei-je7 nefoe-sahom
akhma3ien fie ferdoes elna3iem,

`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.
.ونحـُن أيضا يصنع معنـا رحمـة ويغفر لنا خطايانــا
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.

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

@ Sanousou qen ouma `n`,loy @ hijen `vmwou `nte `pemton
qen piparadicoc `nte `pounof. Pima `etafvwt `ebol `nqytf
@ @ `nje pi`mkah `nhyt nem ]lupy nem pifi`ahom
qen `vouwini `nte ny =e=;=u `ntak.

شانو شو خين اوما إن إخلو إى هيجين إفمواو إنتى اب إمطون خين
بى بارا ذيسوس إنتى إبؤونوب  :بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف
اواوينى
إنجى بى إمكاه إنهيت نيم تى ليبى نيم بى فياهوم خين إف ُ
إنتى نى إثؤواب إنطاك.
Verzorg hen in grazige weiden aan rustige wateren in
het Paradijs van de Vreugde. De plaats waar verdriet,
kommer en zuchten gevlucht zijn, in het licht van Uw
heiligen.

عُل ُهــم في مـوضـع ُخضــرة على مـــاء الــراحـــــة في فـــردوس
ُ
الحـزن والكآبةُ والتنهــ ُد في
النعيــم ،المـــوضع الــذي هــرب منـه
نـــور قـديسيــك .

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

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

أقــم أجســادهـم في اليـوم الـذي رسمتـه كمواعيدك الحقيقيــة
، هــب لهـم خيـــرات مـواعيـــدك،غيــر الكاذبــة

`nte nek`ep-aggeli`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.
إيرواو اوذى إمبى ماشج
إنتى نيك إب أنجليا نى إيتى إمبى فال ناف
ُ
 نى إيطاك: مو اوذى إمبو إإهرى إيجين إبهيت إن رومى
ُ سوث
. 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.

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

Je `mmon mou sop `nnek`ebiaik alla ouou`wteb
`ebol pe. Icje de ouon oumet`amelyc [i `erwou@ ie
oumetat]`h;yf hwc rwmi@ `eauervorin `nou-carx
ouoh auswpi qen paikocomoc.
 إيس جى: او اوتيب إيفول بى
ُ او
ُ مو شوب إن نيك إيفى أيك أال
ُ جى إممون
او ميت أت تى إهثيف هوس
ُ او ميت أميليس إتشى إيرواو يى
ُ اواون
ُ ذى
او صاركس اووه أفشوبى خين باى كوزموس
ُ رومى إى أف إير فورين إن
Omdat er voor Uw dienaren geen dood is maar
een doorgang, En indien zij nalatig of
onachtzaam zijn geweest als mens, daar zij in
een menselijk lichaam in deze wereld woonden .

 وإن كان لحقـهــم،ألنــه ال يكــون مــوت لعبيـدك بـل هــو انتقـال
 وقـد لبســوا جسـدا وسكنـوا في هـذا، أو تفــريــط كبشـر،تـوان
. العالــم

N;ok de hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi V] arikataxioin
P¡ `nek`ebiaik `n,ricti`anoc n
` -or;odoxoc et qen
]oikomeny tyrc@

انثوك ذى هوس أغاثوس اووه إم ماى رومى إفنوتى أري كاطا كسين
إبتشويس إن نيك إيفي أيك إن إخرستيانوس إن اورثوذكسوس إتخين
.تي إيكومينى تيرس
o Goede Menslievende God, gewaardig U, o Heer,
hen in vrede te laten rusten en hen te vergeven; Uw
dienaren, de orthodoxe christenen in de hele wereld

 اللهــم تفضـل يارب عبيـدك،فأنـــت كصالـــح ومحـب البشــــر
،المسيحييـن األرثوذكسيين الـذين في المسكونـة كلـها

icjen nima `nsai `nte `vry sa nefma`nhwtp @ nem
icjen `pemhyt sa `vryc @ piouai piouai kata
pefran nem ]ou`i ]ou`i kata pecran@ Kuri`e
ma`mton nwou@ ,w nwou `ebol.
إيس جين نى ما إنشاى إنتى إفرى شانيف ما إن هوتب نيم إيس جين
بي إم هيت شا إفريس  :بى اوواى بى اوواى كاطا بيفران  :نيم تى
كونواو إيفول .
نواو
اووى تى اووى كاطا بيس ران كيريى ما إمطون
ُ
ُ
van waar de zon opkomt tot waar zij
ondergaat, van het noorden tot het zuiden,
een ieder bij zijn naam en een ieder bij haar
naam genoemd.

من مشـارق الشمس إلى مغاربهـا ،ومن الشمال إلى الجنوب كل
يـارب نيحهــــم ،واغفــر لهـم .
واحـد بإسمه وكل واحـدة بإسمها،
ُ

Je `mmon `hli efouab e` ;wleb oude kan ou`ehoou `nouwt@
pe nefwnq hijen pikahi. N
` ;wou men ham ny
P¡
`eak[i
`nnou'u,y
ma`mton
nwou@
ouoh
marou`er`pem`psa `n]metouro `nte nivyou`i.

اواوت بى
او
ُ إيهواو إن
ُ
ُ اوذى كان
ُ جى إممون إهلى إفؤواب إيثوليب
إنثواو مين هام نى إبشويس إى أكتشى
: بيف اونخ هيجين بى كاهى
ُ
مارو إيرإب إم إبشا إنتى ميت
نواو اووه
إن نو إبسيشى ما إمطون
ُ
ُ
. اورو إنتى ني فيؤوى
ُ
Want er is niemand rein, vrij van smet, al duurt zijn leven
maar één dag op aarde, Maar degenen, o Heer, wier
zielen U tot U hebt genomen, laat hen in vrede rusten, en
mogen zij het hemelse Koninkrijk waardig zijn.

فإنه ليــس أحــد طاهـرا من دنس ولو كانت حياتـُه يومـا واحدا على
 نيحهــــم،يـارب الــذيــــــن أخــذت نفـوسهــم
 أمــا هـــم،األرض
ُ
. وليستحقــوا ملكـوت السمــوات

`Anon de tyren `ari,arizec;e nan@ `mpenjwk
`n,rictianoc `efranak `mpek`m;o. Ouoh moi `nwou
neman `noumeroc@ nem ouklyroc@ nem ny=e=;=u
tyrou `ntak.
آنون ذى تيرين آرى خاريذستى نان إم بين جوك إن إخرستيانوس
او
إفراناك إم بيك إمثو  :اووه موى إن
او ميروس نيم ُ
اواو نيمان إن ُ
ُ
إكليروس نيم ني إثوواب تيرو إنتاك .
En
schenk
ons
allen
de
christelijke
volmaaktheid die U welgevallig is, en geef hun
en ons een deel en een erfdeel met al Uw
heiligen.
وأما نحـن كلـُّنا فهب لنــا كمالنـا المسيحي الــذي يـرضيـك أمامـك،
وأعطهـــم وإيــانــا نصيبــا وميـراثـا مع كافـة قــديسيــــك .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

}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
.اواوامبيك ران اثؤواف
ُ او
ُ اوطايو
ُ  إى: 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.

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

إمفرواوش إن نى ثيسيا نى إبروس
طوبه ايجين نى إتفى
ُ
فورا
Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de
offers, de offergaven,

،اطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين
Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed welkarabien,

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
: إن إوش نى كيميليون إنتي بى ما إن إيرشواوشى
de eerstelingen, de olie, de wierook, de
voorhangsels, de kerk-boeken en de altaar-vaten,

 وأواني، وكتب القراءة، والستور، والبخور،والبكور والزيت
.المذبح
wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer
wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

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

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

 ويغفر لنا،لكي المسي ُح إل ُهنا يكافئهم في أورشليم السمائية
.خطايانا
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.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

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
ُ
او إسطوى إن إسطوي نوفى إيخون
جيمون إنتى إتفى إى ُ
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

إقبـلهـا إليـك على مـذبحـــك المقـــدس ،الناطـق السمــائي
رائحـــة بخــور تدخــ ُل إلى عظمتـك التي في السمــوات ،

`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.

بـواسطــة خــدمــة مالئكتـك ورؤســاء مالئكتـك المقـدسيـن.

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،وكما قـبلـت إليـك قــرابيـن هـــابيـل الصديــق
.أبينــــا إبــراهيـــم وفلسي األرملـــة

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

 أصحــاب الكثيــر،هكــذا أيضا نــذور عبيـدك إقبلهـا إليـك
. الخفيات والظاهرات،وأصحــاب القليـل

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

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

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

 نا: نواو إن نى إت طاكو إن إتشفيو إن ني إث ناطاكو
موى
ُ
 نى شا إينيه إن إتشيفيو: نيفيؤوى إن إتشيفيو إن نا إبكاهى
. سيو
ُ سو
ُ إن نى إبروس
Geef hun het onver-gankelijke in plaats van
het vergankelijke, het hemelse in plaats van
het aardse, het eeuwige in plaats van het
tijdelijke.

 السمائيــات عـوض،أعطهـــم الباقيـــات عـوض الفانيـــات
، األبديات عـوض الـــزمنيـات،األرضيات

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

ماهو إيفول خين أغاثون نيفين  :ماطاك
نو طاميون
ُ
إيو ُ
نو ُ
ُ
إيرواو إبتشويس إن إتجوم إنتى نيك إنجيلوس نيم نيك
طو
ُ
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.

بيـوتـُهـم ومخازنـُهـم إمألهــا من كل الخيــــــــرات ،أحطهـم
يـارب بقـوة مالئكتــك ورؤســاء مالئكتــك 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
اورو :
بوميفئى
هواو إبتشويس خين تيك ميت ُ
ُ
كاهى  :أري ُ
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
يـارب في ملكـوتـك ،وفي هــذا الــدهـــر ال تتـركهـم عنــك.
ُ

يـقــول الـشعب

Gelovigen
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Jarabor7am.

Gebed voor de
catechumenen

أوشية الموعوظين

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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

Celebrant

يقول الكاهن

. اذكر يارب موعوظى شعبك إرحمهم

Gedenk O Heer de catechumenen van Uw
volk ontferm U ove hen.

Diaken

يـقــول الـشماس

اطلبوا عن موعوظى شعبنا لكي يباركهم المسيح
إلهنا ويثبتهم في اإليمان المستقيم إلى النفس
. ويغفر لنا خطايانا،األخير
Bidt voor de catechumenen van ons volk. dat
God zich over hen ontfermt en hen in het
rechtgeloof, tot hun laatste ademtocht,
bevestigt en onze zonden vergeeft.
Ot-loboe
3an
maw3ozi
sha3bena,
lekkay
yobarekhom almasie7o elahona, we jothabethom fi
el2ieman elmoestakiem ila alnafas el2agier, 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

 كل بقية عبادة.ثبتهم فى االيمان المستقيم بك
، خوفك، ناموسك.األوثان إنزعها من قلوبهم
:  أوامرك المقدسة، حقوقك،وصاياك

Bevestig hun geloof in U Roei uit alle sporen
van afgoderij in hun hart. Uw wet, Uw
vrezen, Uw geboden, Uw waarheden en Uw
heilige voorschriften,

Celebrant

يقول الكاهن

ثبتها في قلوهم أعطهم أن يعرفوا ثبات الكالم
الذى وعظوا به وفى الزمن المحدود فليستحقوا
حميم الميالد الجديد لغفران خطاياهم إذ تعدهم
. هيكال لروحك القدوس
vestig het stevig in hun harten. Gun hen de
bevestiging van de instructies die hen gepredikt
worden, Laat hen, te zijner tijd, waardig zijn voor
de wassing van de wedergeboorte voor de
kwijtschelding van hun zonden. Omdat U hen
voorbereid een heiligdom voor Uw Heilige Geest te
zijn

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

De Litanie (al-telba)
الطلبة

Litanie (al-telba)

الطلبة

، * يا من إشتد بمنديل وستر كل عراء آدم
 نطلب إليك، وأنعم علينا بلباس البنوة اإللهية
. أيها المسيح إلهنا إسمعنا وإرحمنا
* Gij, die een linnen schort om Uw middel
bond en de naaktheid van Adam hebt
bedekt; Gij, die ons met het kindschap van
God hebt bekleed; wij vragen U, Christus
onze God, luister naar ons en ontferm U
over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* يا من أجل محبته للبشر صار إنسانا وبمحبته
 نسألك، لنا إشتد بمنديل وغسل أدناس خطايانا
. أيها المسيح إلهنا أن إسمعنا وإرحمنا
* Gij die uit liefde voor de mensen mens
bent geworden en uit liefde voor ons een
linnen schort om Uw middel bond om ons
te reinigen van de smetten van onze
zonden; wij vragen U, Christus onze God,
luister naar ons en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* يا من أعد لنا طريق الحياة بواسطة غسل
 نسألك أيها، أرجل رسله المختارين األطهار
. المسيح إلهنا إسمعنا وإرحمنا
* Gij, die voor ons de weg ten leven hebt
bereid door de voeten te wassen van de
reine uitverkoren discipelen; wij vragen U,
Christus onze God, luister naar ons en
ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* أيها المسيح إلهنا يا من جعل مشيه على
، المياه وبمحبته للبشر غسل أرجل تالميذه
. نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إسمعنا وإرحمنا
* Christus onze God, die over het water liep
en uit liefde voor de mensen de voeten van
Uw leerlingen waste; wij vragen U, Christus
onze God, luister naar ons en ontferm U
over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* يا من إلتحف بالنور كالثوب واشتد بمئزرة
 نسألك أيها، وغسل أرجل تالميذه ومسحها
. المسيح إلهنا إسمعنا وإرحمنا
* Gij, die bekleed was met een mantel van
licht en een linnen schort om Uw middel
bond en de voeten van Uw leerlingen
waste en afdroogde; wij vragen U, Christus
onze God, luister naar ons en ontferm U
over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

 ونطلب، * اللهم إرحمنا جميعا كعظيم رحمتك
من صالحك أيها الرب إلهنا أن تستجيب لنا
. وترحمنا
* O God, ontferm U over ons allen naar Uw
grote genade. Wij vragen Uw goedheid, o
Heer onze God, hoor ons aan en ontferm U
over ons; wij vragen U, Christus onze God,
luister naar ons en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* أيها المسيح الرب إلهنا ضابط الكل الرازق
المواهب اإللهية للذين يخدمون إسمك القدوس
،الذى ينمى ويربى ويعول الكل ويقوتهم بمحبته
. نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجب لنا وإرحمنا
* Christus onze Heer, onze almachtige God,
schenker van goddelijke gaven aan hen die
Uw Heilige Naam dienen, die een ieder doet
groeien, bijstaat en kracht geeft, en voedt met
Uw naar ons en ontferm U over liefde; wij
vragen U, Christus onze God, luister naar ons
en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

 وجعل، * يا من جمع المياه إلى مجمع واحد
 نطلب إليك أيها المسيح، لها حدا فوق السموات
. إلهنا إستجيب لنا وترحمنا
* Gij, die het water naar één plaats liet
samenvloeien en voor haar een afscheiding
maakte boven de hemelen ; wij vragen U,
Christus onze God, luister naar ons en
ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

، وقاس السماء بشبره، * الذي كال الماء بيده
 نسألك أيها المسيح، واألرض كلها بقبضته
. إلهنا إستجب لنا وإرحمنا
* Gij, die het water en de hemel met Uw
hand meette en de hele aarde in de palm
van Uw hand hield; wij vragen U, Christus
onze God, luister naar ons en ontferm U
over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* الذى صير ينابيع األودية أنهارا بإرادته
المقدسة وبمحبتك الغير مدركه للبشر أعددت لنا
 نطلب،  وخلق الكل من الشئ، كل شئ لخدمتنا
. إليك أيها المسيح إلهنا إستجيب لنا وترحمنا
* Gij, die door Uw heilige ondoorgrondelijke
liefde voor de mensen alles ten dienste van ons
bereid hebt, en alles geschapen hebt uit het
niets; wij vragen U, Christus onze God,
luister naar ons en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* هكذا أيضا أيها المعطى الحق وعظم الغنى و
محبة البشر يا إله الرحمة إفتقد األرض وأروها
 نطلب إليك أيها، بصعود النهر فتثمر حسنا
. المسيح إلهنا إستجب لنا وإرحمنا
* Evenzo, Schenker van waarheid, overvloed
aan rijkdom en liefde voor de mensen, God
van genade, zie om naar de aarde en
bevochtig haar met de vloed van de rivier
zodat zij goede vruchten ; wij vragen U,
Christus onze God, luister naar ons en
ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

،  وليكثر ثمارها بصالحك، * ليروى حرثها
نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجيب لنا
. وترحمنا
* Dat haar voren besproeid mogen worden en
haar vruchten zich vermenigvuldigen door Uw
goedheid ; wij vragen U, Christus onze God,
luister naar ons en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

الطلبة

Litanie (al-telba)

،  جددها دفعة أخرى، * فرح وجه األرض
 نطلب إليك أيها المسيح، أصعد نهر النيل كمقداره
. إلهنا إستجب لنا وإرحمنا
* Verblijd het aangezicht van de aarde en vernieuw
haar. Doe de wateren van de rivieren toenemen
naar hun maat; wij vragen U, Christus onze
God, luister naar ons en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

 وبقاع مصر، * بارك إكليل السنة بصالحك
، إمألها من الدسم ليكثر حرثها وتتبارك ثمارها
نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجيب لنا
. وترحمنا
* Zegen de kroon van het jaar met Uw goedheid
en vul het land Egypte met vet zodat haar
akkers zullen toenemen en zegen haar vruchten;
wij vragen U, Christus onze God, luister
naar ons en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

* لتفرح حدود كورة مصر ولتتهلل اآلكام بفرح
 نطلب إليك أيها المسيح إلهنا،من قبل صالحكال
. إستجيب لنا وترحمنا
* Vul de grenzen van het land Egypte met
blijdschap en laat de heuvels jubelen van
vreugde om Uw goedheid; wij vragen U,
Christus onze God, luister naar ons en
ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)

الطلبة

 إفتقد،  بارك ميراثك، * اللهم خلص شعبك
 إرفع شأن، العالم أجمع بالمراحم والرأفات
 نطلب إليك أيها، المسيحيين بقوة صليبك المحيي
. المسيح إلهنا إستجب لنا وإرحمنا
* Heer, verlos Uw volk, zegen Uw erfenis en zie om
naar de hele wereld met Uw genade en Uw
barmhartigheid; verhef de hoorn van de christenen
met de kracht van Uw levengevend Kruis ; wij
vragen U, Christus onze God, luister naar ons
en ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Litanie (al-telba)
الطلبة
* أعط طمأنينة وثباتا وسالما للممالك بصالحك أنعم لنا بالخصب
 بطلبات أمك العذراء،  ولتبتهج قلوبنا،وبمراحمك لسائر فقراء شعبك
،  وكافة آبائنا الرسل قاطبة،الطاهرة مريم والقديس يوحنا المعمدان
. نطلب إليك أيها المسيح إلهنا إستجب لنا وإرحمنا
* Schenk veiligheid, standvastigheid en vrede aan de
koninkrijken door Uw goedheid. Schenk overvloed en
Uw genade voor alle armen van Uw volk en laat ons
hart blij zijn ; door de voorspraak van Uw Moeder
de Maagd Maria en de heilige Johannes de Doper
en al onze vaders de apostelen tezamen; wij
vragen U, Christus onze God, luister naar ons en
ontferm U over ons.

Heer ontferm U - يارب ارحم

Kuri`e `ele`ycon

Kyrië eleison (100 maal)

)  مرة100 ( كيريى ليسون
Heer ontferm U (100 maal)

)  مرة100 ( ارحــم
ْ يـارب
ُ

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

، رب الصباؤوت، قدوس، قدوس،قدوس
،السماء واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
 أيها الثالوث،ارحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
، أيها الرب إله القوات كن معنا،القدوس ارحمنا
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 واغفر واصفح 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 اغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،اسمك 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

ْ اجعلنــا 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 إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
اليـو َم ،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــن 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.

لينك قانون اإليمان
De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
)لينك إي آغابي (محبة هللا اآلب

Link naar I aghapi

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.
. للصالة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

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

We li-ro7ike 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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc pimairwmi. `Ari`vmeu`i P¡ `n]hiryny `nte tekou`i
`mmauatc `e;ouab @ `nka;oliky `n`apoctoliky
`nekklyci`a.

تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى،
أرى إفميفئى إبتشويس إن إنتي هيريني إنتي تيك اووي إم
مافاتس إثؤواب  :إن كاثوليكي إن أبوسطوليكي إن إككليسيا .
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.
يـارب سـالم
ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر ،اذكـر
نسـأ ُل
ُ
ُ
كنيستــك الـواحـدة ،الـوحيـدة المقـدسـة ،الجامعـة الـرسوليـة.

Diaken

يـقــول الـشماس
`Proceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc @ `agiac
monyc ka;olikyc ke `apoctolikyc @
or;odoxou tou :eou ekklyciac.

Pros ev eksas-te ie per ties ierienies ties, akhias monies,
katholie-kies ke apostoliekies, orthozoksoe toe, The-oe ekliesias.

 آجياس مونيس: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
. كاثوليكيس كى أبوسطو ليكيس أورثوذكسو طو ثيؤ إككليسياس
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige, Universele en
Apostolische Orthodoxe Kerk van God.

، صلـوا من أجل سالم الـواحـدة المقـدســة الجامعــة الـرسـولية
.كنــيــســـة اللـــه األرثـوذكسيـة
Salloe men akhl salaam el-wa7eda el mokaddesah elkhame3a el-rasoleja, kaniesat alleh el-ortho- zokseja.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

:ai
etsop
icjen
auaryjc
`n]oikoumeny sa auryjc @ Nilaoc
tyrou nem ni`ohi tyrou `cmou `erwou @

 ني: ثاي إتشوب يسجين أفرجيس إنتي إيكوميني شا أفرجيس
: إيرواو
تيرو إسموا
تيرو نيم ني اوهي
الوس
ُ
ُ
ُ
Deze Kerk die van het ene einde tot het
andere einde van de wereld is, Zegen alle
volken en alle kudden.

 كـ َّل، هـــذه الكائنــةُ مـن أقاصي المسكـونـة إلى أقـاصيهــا
، الشعـوب وكـل القـُطعـان باركهـم

]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 قـلـوبنـا جميعـا ،
بــل وســالم هــذا العمـــر أنعــــم بـه علينــا إنعامـــــا.

Piouro (pi`ar,y) nimetmatoi niar,wn nico[ni
nimys nen;eseu @ nenjinmosi `eqoun nem
nenjinmosi `ebol@ celcwlou qen hiryny niben.

أورو (بي أرشي) ني ميت ماطوي ني أرخون ني سوتشني
ُ بي
ني ميش نين ثي شيف نيم نين جين موشي إيخون نيم نين
.سولو خين هيريني نيفين
جين موشي إيفول سيل
ُ
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 بكل ســالم

`Pouro `nte ]hiryny@ moi nan `ntekhiryny @ hwb
]gar niben aktyitou nan. `Jvon nak V
@ Pencwutyr @ je tencwoun `nkeouai an `ebyl `erok
pekran e` ;ouau petenjw `mmof.

إب ُؤرو إنتي تي هيريني موى نان إنتيك هيريني  :هوب غار نيفين
سواون
أكتيتو نان  :إجفون ناك إفنوتي بين سوتير  :جي تين
ُ
ُ
اوواى آن إيفيل إيروك بيكران إثؤواب بي تين جو إمموف .
إنكي ُ
O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede,
want U hebt ons alles gegeven, Eigen ons Uzelf
toe, o God onze Verlosser, want wij kennen geen
ander dan U, Uw heilige Naam spreken wij uit.

يا ملــك الســالم ،أعطنـا سـالمــك ألن ك َّل شي قــــد أعطيتـنــــا ،
نعـرف آخر سـواك ،إس ُمـك
إقـتـنـنـا لـك يا اللـه ُمخلـصنــا ألننــا ال
ُ
القـدوس هـو الـــذي نقـولــه.

Marouwnq `nje ny`ete noun `m'u,y hiten
Pek`pneuma `e;ouau. Ouoh `mpen`;refjemjom `eron
`anon qa nek`ebiaik @ `nje `vmou `nte hannobi @ oude
qa peklaoc tyrf.

نون إم إبسيشي هيتين بيك إبنفما
ُ مارو أونخ إنجي ني إيتي
ُ
 اووه إم بين إثريف جيم جوم إيرون أنون خا نيك إيفي: إثؤواب
.اوذي خابيك الؤس تيرف
ُ آيك إنجي إفمو إنتي هان نوفي
Moge onze zielen leven door Uw Heilige
Geest, en laat de dood, die door zonde komt,
niet heersen over ons, Uw dienaren, noch
over heel Uw volk.

ُ
نحــن
 وال يقـــوى علينـا، سنـا بــروحـك القـدوس
ُ فلتحيـا نفــو
. مــوت الخطيــة وال على كـل شعبــك،عــبـيـدك

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc
pimai-rwmi.
،تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى

Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft.
، ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر
نسـأ ُل
ُ

ari`vmeu`i P¡ `mpenpatriar,yc `niwt ettaiyout@
`nar,i``ereuc abba (...) Nem pefke`svyr `nlitourgoc
@ peniwt `n`epickopoc abba (...) .

أري إفميفئي إبتشويس إم بين باطريارشيس إنيوت إتطايوت
) نيم بيف كي إشفير إن...( إن أرشي إيريفس بابا أفا
. )...( ليطورغوس بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
Gedenk, o Heer, onze patriarch, de
eerbiedwaardige vader, de hogepriester,
abba (...) En zijn deelgenoot in de dienst,
onze vader de bisschop, abba (…) .

)...( اذكر يارب بطريركنا األب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
)...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم أنبا

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc `ymwn
papa abba (...) papa ke patriar,ou ke
ar,y`epickopou
tyc
megalo
polewc
Alexan`driac@
Pros ev eksas-te ie per toe arshie e-re-os iemoon pa pa ava (...)
pa pa ke patriargo ke arshie episkopoe ties meghalo poleos
Aleksanidrias

) بابا كى...( إيبرتو أرشى ايريئوس إيمون بابا آفا
إبروس ايف إكصاستى
ُ
، باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس ميغالو بوليئوس أليكساندرياس
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) paus, patriarch
en aartsbisschop van de grote stad Alexandrië,
) بابـا وبطريرك ورئيـس...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
، أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba el-anba (…), baba wa
batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el-3ozma el-iskendereja

Nem pefke`svyr `nlitourgoc @ peniwt `n`epickopoc
abba (...) Ke twn or;odoxwn `ymwn `epickopwn.
nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot en
episkopos ava (…) , ke toon orthozokson iemoon
episkopon.
)...(  بين يوت إبيسكوبوس أفا: نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس
.كى طون اورثوذكسون إيمون إبيسكوبون
En voor zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...) En voor al onze orthodoxe
bisschoppen.
) وسـائـر...( وشـريكه في الخـدمة الرسوليه أبينـا األسقـف المكرم األنبا
.أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
wa shariekahoe fil `7edma el-rasoelejah abine eloskof el-anba (…) wa sa-ir asakifatne elorthozoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن
Qen ou`areh `areh `erwuo (`erof) nan

Celebrant

@ `nhanmys `nrompi nem hancyou
`nhirynikon.
إيرواو (إيروف) نان  :إنهان ميش إن
او آريه آريه
ُ
خين ُ
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.

Efjwk `ebol `n;y`e;ouab `etaktenhoutwou
`eroc `ebolhitotk `mmetar,y`ereuc @ kata
pekouws `e;ouab ouoh `mmakarion.
طواو إيروس إيفول
هو
ُ
إثوواب إيتاك تين ُ
إفجوك إيفول إن ثي ُ
اواوش إث ُؤواب اووه
هيطوطك إمميت أرشي إيريفس كاطابيك ُ
إم ماكاريون .

het heilig hogepriesterschap vervullend,
dat U hem (hun) zelf hebt toevertrouwd
naar Uw heilige en gezegende wil,
مكمــال رئاســـة الكهنـوت المقـدســـة التي إئتمنتـه عليهـا من
قـبَّلـك كإراداتـك المقدسـة الطوباويـة.

Euswt `ebol `m`pcaji `nte ]me;myi qen
oucwouten @ ef`;amoni `mpeklaoc qen
outoubo nem oume;myi.
اوسوا ُو تين
ُ إفشوت إيفول إم إبصاجي إنتي تي ميثمي خين
. او ميثمي
ُ طوفو نيم
ُ او
ُ إف إث أموني إمبيك الؤس خين
om het woord van de waarheid recht te
verdelen en Uw volk te hoeden in
reinheid en rechtvaardigheid.
ُمفصال كلمـة الحـق بــاستقـامــة راعيــا شعبــك بطهــــارة
.وبــــــر

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 األســاقـفـــة
والقسـوس والشمامسـة،

األرثـــوذكسييــــــن،

والقمامصة

@ nem `vmoh tyrf `nte tekou`i `mmauatc =e=;=u
`nka;ouliky
`n`apoctoliky
`nekklyci`a.
Ek`eer,arizec;e nwou neman@ `nouhiryny nem
ououjai `ebolqen mai niben.
نيم إفموه تيرف إنتي تيك اووه إممافتس إثؤواب إنكاثوليكي إن
او
أبوسطوليكي إن إككليسيا  :إيك إإير خاريزستي
نواو نيمان إن ُ
ُ
اوجاي إيفول خين ماي نيفين.
او ُ
هيريني نيم ُ
en de volheid van Uw Ene, Enige, Heilige
Universele en Apostolische Kerk, begenadig hen
en ons met vrede en welzijn in elke plaats.

وكل امتــالء كنيستـــك الــواحــدة الــوحيـــدة المقــدســـة
الجـامعـة الــرســوليــــــة  ،أنعـــ ْم علـيهــم وعلينـا بالسـالم
والعافيـة في كل مـوضـــع.

Nou`proceu,y de etou`iri `mmwou `e`hryi `ejwn @ nem
`ejen peklaoc tyrf @ nem noun hwn `e`hryi `ejwou.
إممواو إإهري إيجون نيم إيجين بيك
نو إبروس إفشي ذى إيتو إيري
ُ
ُ
إيجواو .
نون هون إإهري
ُ
الؤس تيرف نيم ُ

En de gebeden die zij voor ons en voor heel
Uw volk aanbieden en onze gebeden voor
hen,
وصلــواتهـم التي يقـدمونهـــا عنـا ،وعـن كل شعبــــك وصلـــواتـنـا
ُ
نحـــن أيضـا عنهــــــم .

;Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e
@ = =u
`nellogimon `nte `tve `eou`c;oi `n`c;oinoufi.
شوبو إيروك إيجين بيك ثيسياس تيريون إثؤواب إن
ُ
او إسطوي إن إسطوى نوفي .
إيللوجيمون إنتي إتفي إي ُ
aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en
hemels altaar, als de geur van wierook.

إقبلهــا إليــك علي مــذبحــك المقــدس النــاطـــق السمــائي
رائحـــة بخــور.

Noujaji men tyrou ny`etounau `erwou @ nem
ny`ete `ncenau `erwou an @ qemqwmou ouoh
ma;ebiwou capecyt `nnou[alauj `n,wlem.
إيرواو  :نيم ني إيتى إنسي
تيرو ني إيطوناف
نوجاجي مين
ُ
ُ
ُ
خومو اووه ماثيفيو صابيسيت إن
إيرواو آن  :خيم
ناف
ُ
ُ
نوتشالفج إنكوليم .
ُ
Al
hun
vijanden,
zichtbaar
en
onzichtbaar, vertrap en verneder hen
snel onder hun voeten.
ــرون ،إسحق ُهــم
ـرون والذيـن ال يُ ْ
فسائـــر أعـدائهــم الـذين يُ ْ
وأذلهــــم تحـــت أقـدامهـم سـريعــا.

`N;wou de `areh `erwou @ qen ouhiryny nem
oudi-keoc`uny @ qen tekekklyci`a `e;ouab.

او ذيكيؤسيني :
واو ذي آريه
او هيريني نيم ُ
إيرواو  :خين ُ
ُ
إنث ُ
خين تيك إككليسيا إثؤواب.
Maar hen, bewaar hen in vrede en
gerechtigheid in Uw Heilige Kerk.

وأمـا هـم فـإحفظ ُهــم في ســالم وعـــدل في كـنيستـــك
المقدســـة.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

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 فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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،
رواو .
أرى إفميفئى إبتشويس إننين جين
ثواوتي إسمو إي ُ
ُ
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten, Zegen ze.

ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر ،اذكـر
نسـأ ُل
ُ
يـــــارب اجتماعاتـنــا  ،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 أجــل هــذه البيعــــة (الكنيسة) المقـدسـة واجتماعاتنا
Salloe min akhl haziehi el-bij3a (el-keniese) elmokaddasah
wa ekh-tema3atne.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

Myic e;rouswpi nan `naterkwlin
`nattahno @ e;renaitou kata
pekouws `e;ouab ouoh `mmakarion.
 إثرين: إثرو شوبي نان إن أت إير كولين إن أتطاهنو
ميس
ُ
.اواوش إثؤواب اووه إمما كاريون
ُ أيطو كاطا بيك
Geef dat ze voor ons zonder belemmering
of hindernis mogen zijn, zodat we ze
kunnen houden volgens Uw heilige en
gezegende wil.

 لنصنعهـــا،أعـط أن تكـون لنـا بغيـــر مانـــع وال عـائـــق
. كمشيئتـك المقـدسـة الطـوبـاويـــة

@ Hanyi `neu,y @ hanyi `ntoubo @ hanyi `n`cmou
`ari,arizec;e `mmwou nan P¡ @ nem nek`ebiaik
e;nyou menencwn sa `eneh.

أنطوفو هانئي إن إسمو  :أري
هانئي إن إفشي هانئي إن
ُ
إممواو نان إبتشويس  :نيم نيك إيفي أيك إثنيو
خاريز ستي
ُ
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،
يـارب ولعـبيــدك اآلتيـن بعـدنـا إلى األبــــد.
أنعـم بهـا لنـا
ُ

}metsamse `idwlon qen oujwk fojc `ebol
qen pikocmoc. `Pcatanac nem jom niben
ethwou `ntaf qemqwmou ouoh ma;ebi`wou
capecyt `nnen[alauj `n,wlem.
او جوك فوجس إيفول خين بي
ُ تي ميت شيمشى إيذولون خين
هواو إنطاف خيم
 إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت: كوزموس
ُ
. اواو صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم
ُ خومو اووة ماثيفي
ُ
Ontwortel de afgoden-verering in z’n
geheel uit de wereld. Verbrijzel Satan en al
zijn boze krachten en verneder hen snel
onder onze voeten.
ُ
الشيطان وك ُّل قواته
، عبادةُ األوثان بالكمال إقلعها من العالم
. إسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا،الشريرة

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @
maroukyn `nje nivwrj `m`ptako `nte niherecic.
Nijaji `nte tek-ekklyci`a =e;
= =u P¡@ `m`vry] `ncyou
niben ]nou ma;ebi`wou.

ماروكين إنجي ني
: كورفو
إممواو
ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري
ُ
ُ
ُ
 ني جاجي إنتي تيك إككليسيا: فورج إم إبطاكو إنتي ني هيريسيس
.يو
 إم إفريتي: إثؤواب إبشويس
ُ تينو ماثيف
ُ إنسيو نيفين
ُ
Maak alle twijfel en hen die ze veroorzaken
krachteloos en laat alle verdeeldheid, ontstaan
door de verdorvenheid van ketterijen, ophouden.
Verneder de vijanden van Uw Heilige Kerk, o
Heer, nu evenals in alle tijden.

ُ
 أعــدا ُء،  ولينقض إفتراق فساد البدع، الشكوك وفاعليها أبطلهم
. مثـل كـل زمــان واآلن أذلـهـــــم،يــارب
كنيستــك المقـدســة
ُ

Bwl
`ntoumet[acihyt
`ebol@
matamwou
`etoumetjwb `n,wlem. Kwrf `nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a
noukakougri`a
noukatalali`a etou`iri `mmwou qaron.
إيتو ميت جوب
 ماطا: إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
ُ مواو
ُ
ُ فول
نو
ُ نو مان كانيا
ُ نو إيبي فولي
ُ إننو إفثونوس
ُ  كورف: إن كوليم
.إممواو خارون
او إيري
ُ
ُ نو كاطا الليا إت
ُ كاكو جريا
ُ
Breek hun hoogmoed, laat hen hun zwakheid
snel leren kennen. Vernietig hun afgunst, hun
intriges, hun razernij, hun slechtheid, hun
laster, die zij tegen ons richten.
 أبطـل حسـدهــم،  عــرفـ ُهــم ضعـفـ ُهـم ســريعــا،حــل تعـاظمهـــم
.وسعـايتهـم وجنونهـم وشــرهـم ونميمتـهـم التي يصنعـونها فينا

`P¡ `aritou tyrou `n`aprakton@ ouoh jwr `ebol
`mpouco[ni@ V] vy`etafvwrj `ebol `m`pco[ni
`nA,itovel.

تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو
أريتو
إبتشويس
ُ
ُ
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.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

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 إبشويس إفنوتى  :ماروجور إيفول إنجى نيك جاجى تير ُو :
اواون نيفين إثموستى إم
ماروفوت إيفول خا إتهى إمبيك هو إنجى ُ
ُ
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.

الـرب اإللــه وليتـفـــرق جميــ ُع أعــدائــك ،وليهـــرب
قــم أيهــا
ُ
مــن قـدام وجهــك كل مبغضي اسمـــك القـــدوس.

Peklaoc de marefswpi qen pi`cmou
`ehananso `nso nem han`;ba `n`;ba eu`iri
`mpekouws.
إسمو إيهان آنشو إنشو
بيك الؤس ذى ماريف شوبي خين بى
ُ
. اواوش
ُ نيم هان إثفا إن إثفا إف إيرى إمبيك
Maar Uw volk, laat hen gezegend worden
tot duizend maal duizend, en tienduizend
maal tienduizend, Uw wil vervullend.
وأمــا شعـُبـــك فليكــن بالبــركـة ألـــوف ألـــوف وربـــوات
. ربـــوات يصنعــون إرادتـــك

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 waar-heid.

 كيريى ليسون كيريى ليسون: إن صوفيا ثيؤ إبروس خومين
. خين او ميثمى
En sofia The-oe pros-goomen, Kyrië eleison, Kyrië
eleison, gen oe methmie.

،  يــــارب ارحـــــم، يـارب ارحـم،أنصتــوا بحكمــة اللـه
.بـالحقيقــــــــــة

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،سماء واألرض
ُ  خالـ،الكل
َّ ق ال
ُ ،ع المسي ُح
ُ ُ  نـ,يُــرى
إبـن اللـه
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـ ْبل كل الد ُّهـور،الـوحيـد

قانون اإليمان

In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

،غيـر مخلوق
 مـولـود، إله حـق من إله حـق،نـور من نـور
َ
َ  الـذي به،مساو لآلب في الجـوهـر
 هــذا الـذي،كان ك َل شئ
ْ
ْ
، نـز َل من السماء،ومن أجـل خالصنا
،أجلنـا نحــن البشـر
ْ من
ْ
ْ وتجســ َد
،أنــس
 وت،ومن مريــ َم العــذراء
من الــروح القــدس
َ
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
ـر وقـا َم
َ وصل
َ  وتألـ َم وقـب،ـس البـنطي
َ ـب عنــا على عهـــد بيـالط

صعــ َد إلى
َ  و،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـكتــب
 وأيضا يأتي في مجــده،وجلـس عــن يميــن أبيــه
،السمــوات
َ
َ ليـ
.ليـس لمـلكـه انقضــاء
 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
ْ  الـرب المحيى المنبثـق،نعــْم نـؤمــن بالــروح الـقــدس
،مــن اآلب
، الناطـااـق فااي األنبيــــااـاء،نسجـااـد لااه ونـمجـااـده مااع اآلب واالبااـن
 ونعتـاااااـرف،وبكنيسـاااااـة واحاااااـدة مقــدساااااـة جامعاااااـة رســوليـاااااـة
 وننتظـــــيييـر قيامــيييـة،بمعمــودياااـة واحـاااـدة لمغفــاااـرة الخطايــــاااـا

.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.

وواوت
ُ تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف م
.نيم بى اونخ إنتى بى اي اوون إسنيو أمين
Wij verwachten de opstanding van de doden en het
leven van het komend rijk. Amen.
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Wa nantazer keyamat el amwaat, wa 7ayaat el dahr el
aatie Amien.

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Bie shafa3aat - بشفاعات

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
Nenio5 `n`apoctoloc @ avhiwi2 qen
nie,,;noc @ qen pieuaggelion @ `nte I=3c
P=xc .
Nen jotie en apostolos, av hie ooish gen nie
ethnos, gen pie ev ankhelion, ente Iesoes
Piegristos.
 خين بي إيف: نين يوتي إن أبوسطوس أفهي اويش خين ني إيثنوس
.أنجيليون إنتي إيسوس بي إخرستوس
Onze vaders de apostelen: predikten tot de

volken: het evangelie: van Jezus Christus.

.  يسوع المسيح:  بانجيل:  كرزوا في األمم: آباؤنا الرسل

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
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.
 أووه:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: أبو إخـرواو شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het aangezicht
der aarde: en hun woorden reikten: de einden der
wereld.

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

Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim : nem
nicerafim : enw2 `ebol engw `mmoc.
Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo
emmos.
:  نيم ني سيرافيم:  نيم ني شيروبيم: هينا إنتين هوس ايروك
. إنؤش إيفول إنجو إمموس
Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, en de
Serafim, roepende en zeggende:

. صارخين قائلين:  والسيرافيم:  مع الشاروبيم: لكي نسبحك
Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem, wa elSerafiem, sarie-`7iena ka-ielien :

Ge `xovab `xovab `xovab : Pu pipantok ratwr : `tfe
nem `pkahi meh `ebol : qen pek`wov nem pektai`o.

Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Ep-tshois pie
pantokrator, etfe nem ep kahie meh evol, gen pek
oo-oe nem pek tajo.

:  إبشويس بي باندوكراطور: جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
.  خين بيك اواو نيم بيك طايو: إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,
hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer.”
:  السماء واألرض:  أيها الرب الضابط الكل: قدوس قدوس قدوس
. مملوءتان من مجدك وكرامتك
Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo el-dabet
elkol, el-samaa wa elardoe, mamloe-atanie men
makhdie- ke wa karamatoke.

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, pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
.  ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا آفا:
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

) رئيس...(  البابا أنبا:  أن تحفظ حياة بطريركنا: نسألك يا إبن هللا
. ثبته علي كرسيه: الكهنة
Nas-aa-loka ja Ibn Alla, en ta7faz 7ajat batrie-jarkene elbaba
anba (…) , ra-ieso el-kahana, sabet-hoe 3ala Korsieh.

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.

:  بنيوت 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.

) اسقفَنَا...(  األنبا:  أبينا المكرم البار: وشريكه في الخدمة الرسوليه
.ثبته علي كرسيه
Wa sharie-kahoe fie el-`7edma el-rasoele-jah abina
elmokaram el-bar elanba (...) oskofana (el-motran),
sabethoe 3ala korsieh .

Diaken

يـقــول الـشماس
`Procverin kata `tropon @ `cta;yte
kata `tromou @ ic `anatolac `ble'ate.
`Proc,wmen.

Prosferien kata tropon, esta-thie-te kata tromoe,
ies anatolas eblepsa-te, Pros- goomen .

 إيس:  إسطاثيتى كاطا إطرومو: إبروسفرين كاطا إطروبون
. أناطوالس إفال بصاتي إبروس خومين
Offer naar goed gebruik, sta in eerbiedige vreze en
richt uw blik naar het oosten. Laat ons aandachtig zijn.

 قــفــوا بــرعـــدة وإلـــى الشــرق،تقــدمـوا على هــذا الـرســــم
. ننصت، انظـروا
Takaddamoe 3ala haza el-rasm, keffoe be`7auwfin wa iela
el-sharkie on-zoroe, Nanset.

Een 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 voorspraken van de Moeder Gods, de heilige
Maria, o Heer, schenk ons de vergiffenis van onze zonden.

بشفاعـــات والــدة اإللــه القـديســـة مـريـــم يــارب أنعــم لنـا بمغـفـرة
.خطايانــا
Bie shafa3aat waledat el ielah el keddiesah Mariam, ya rab
an3im lana be maghferat gatayana,

Een hymne Bie shafa3aat

لحن بشفاعات

Tenovw2t `mmok w
` P=xc : nem Pekiwt `n`aja0oc : nem
Pi=p=na =e=0v : ge av a2k akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk ak
sooti emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى أف أشك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.
 ألنك صلبت:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
.وخلصتنا
naskhodoe lak ajahol Massie7, ma3 abiekal sali7, wal ro7
el kodos, le annak solebte wa gallastana.

Een 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.
. ذبيحــة التسبيــح،رحمـــة الســـالم
Ra7mato elsalam, zabie7atol tasbie7.

Celebrant

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 en de genade
van de Eniggeboren Zoon onze Heer, onze
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
Pneumatoc i` y
` meta pantwn `umwn.

`agiou

 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 سـُـــــو
En met uw geest .
. ومع روحـك أيضا

Wa ma3a ro7ikka aidan .

يقول الكاهن

Celebrant

Anw `umwn tac kardiac .
Ano iemoon tas kardias .

. آنو إيمون طاس كارذياس
Verheft uw hart .
. إرفعــوا قـلـوبـكُــم

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.
. هي عـنـد الـرب

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

 مسييييييتحق،  مسييييييتحق ومسييييييتوجب، مسييييييتحق ومسييييييتوجب
 ألنييك،  ألنييه حقييا بالحقيقيية مسييتحق ومسييتوجب. ومسييتوجب
سيجد
ْ  أ،  أباركييك،  أرفعييك،  أكرمييك، بالحقيقيية مسييتحق وعييادل
ْ  أ،لك
.شكرك في كل زمان أل ْجل ا ْلخ ْيرات التي صنعتها معنا
Waardig
en
rechtmatig,
waardig
en
rechtmatig; het is waarlijk waardig en
rechtmatig. Want Gij zijt waarlijk waardig en
rechtmatig, wij eren U, wij verheffen U, wij
zegenen U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij
danken U altijd voor de weldaden die U voor
ons hebt gedaan,

Celebrant

يقول الكاهن

 اليذي أ ْظهير ا ْلميياه،أ ْنت اإلله ا ْلحقيقي و ْحدك ا ْلكيائن م ْنيذ ا ْلبي ْدء
 نبيارك،  الذي جعيل ا ْلميياه ا ْلكثييرة فيي فليك السيماء،في أعاليه
،سمك ا ْلقدوس يا ملك ا ْلخليقة كلها
ْ ا

Gij alleen zijt de ware God, Gij die bestond
vóór alle tijden en die uit Uw hoogten de
wateren voortbracht; die de vele wateren in
de ark van de hemel maakte; wij zegenen
Uw Heilige Naam, Koning van de hele
schepping.

Celebrant

يقول الكاهن

،كرسيي م ْجيده
ْ يا يسيوع ا ْلمسييح ن
ْ سيجد ليك أيهيا ا ْلجيالس عليى
. سجود له م ْن جميع ا ْلقوات ا ْلمقدسة
ْ ا ْلم

Jezus Messias, wij aanbidden U, die zit op
de troon van Zijn glorie en aanbeden wordt
door alle heilige machten.

يـقــول الـشماس

Diaken

`I ka;ymeni `nac;yte .

Ie ka-thie me-nie a-na thie-te .

. إيكاثي ميني أناسثيتي
U die zitten, sta op .
. الجلـوس قفـُـوا
أيهـا
ُ

Ajoha el-kheloes keffoe .

يقول الكاهن

Celebrant

إن المالئكة ورؤساء المالئكة والرئاسات والسلطات والكراسى
والربوبيات  ،وكل األرواح الخيدام وكيل الجميع الغيير المحصيى
مييين القيييوات المالئكيييية هيييؤالء القييييام أماميييك بخيييوف ورعيييدة
يسبحون عظمتك .
Engelen,
aartsengelen,
hoogheden,
heerschappijen, tronen, machten en alle
dienende geesten en heel de ontelbare
menigte van engelenmachten, voor U staan
in vreze en beven terwijl zij Uw majesteit
prijzen.

يـقــول الـشماس

Diaken

Ic `anatolac `ble'ate.

Ies anatolas eblepsa-te .

. إيس أنا طوالس إفلبصاتي
Richt uw blik naar het oosten .
. وإلى الشـــرق إنـظـــروا
Wa iela el-shark onzoroe .

Celebrant

يقول الكاهن

 الشييياروبيم: أنيييت هيييو اليييذى يقيييف حوليييك القيييواد الطوبييياويين
 ونحين، والسارافيم هؤالء يقدسونك ثيالث ميرات فيى كيل حيين
: أيضا إجعلنا مستحقين معهم ونباركك بأصوات المجد قائلين
Gij zijt Hij die omringd wordt door de
gezegende machten; de Cherubijnen en de
Serafijnen verheerlijken U drievoudig op
alle tijden; maak ons ook waardig om U
met hen te aanbidden en te zegenen met
stemmen vol van glorie, terwijl wij zeggen:

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
erheerlijken 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
. ريس اواورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
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

يقول الكاهن

 ألنيك أنيت، قدوس قدوس أيها الرب وقدوس أنت فيى كيل شيئ
، اإلله القدوس الحقيقى يسوع المسييح اإلبين بكير كيل الخليقية
والكائن فى مجد عظمته الذى ليــــس أحد يعيرف كميال الهوتيه
. الحـــــال فيه جسديا
Heilig, Heilig, heilig zijt Gij, Heer, en heilig
in alle dingen, want Gij zijt de ware heilige
God, Jezus Messias, Eerstgeboren Zoon
van al het geschapene; die woont in de
glorie van Zijn Majesteit, en niemand kent
de volheid van Zijn Goddelijkheid die in
Hem lijfelijk aanwezig is.

Celebrant

يقول الكاهن

 لكيين، ليييس هييو إختطافييا مييا نويييت لتصييير مسيياويا هلل أبيييك
. بإرادتيييك وحيييدك أخيييذت شيييكل العبيييد وصيييرت إنسيييانا بيييالحق
، تجسدت فى بطن الغير الدنسة والدة اإلله القديســـــة مريم
Die er zich niet aan heeft willen
vastklampen om gelijk te zijn aan God, Zijn
Vader, maar door Uw wil alleen nam U de
gestalte van een slaaf aan en werd waarlijk
gelijk aan de mensen. Gij hebt het vlees
aangenomen in de schoot van de
onbevlekte Heilige Moeder van God, Maria;

Celebrant

يقول الكاهن

 ودفعييت ذاتييك إلييى، أنييت الييذى لييبس الطهييارة ولييم تخطييئ أبييدا
 إذ، الصليب المقدس من أجيل خالصينا وضيعت لنيا هيذا المثيال
، قمت من العشاء وأخذت منديال إشتديت به
Gij die bekleed was met zuiverheid, en
nooit gezondigd hebt; die Uzelf voor onze
zonden hebt overgeleverd aan het Heilig
Kruis. U heeft ons dit voorbeeld gegeven;
want toen U van de maaltijd opstond, nam
U een linnen schort en bond die om Uw
middel,

Celebrant

يقول الكاهن

وصيييببت مييياء فـيييـى مغسيييل وإبتيييدأت تغسيييل أرجيييل تالمييييذك
وتمسيييحها بالمنيييديل اليييذى كنيييت متيييزرا بيييه وأعطييييتهم رسيييم
:  وترتيب التواضع وتذكار محبتك للبشر إذ قلت لهم،المحبة

U goot water in een waskom en begon de
voeten van Uw leerlingen te wassen; U
droogde ze af met de schort om Uw middel
en U gaf hun een teken van liefde en
nederigheid en de gedachtenis van Uw
liefde voor de mensen, toen U tot hen zei:

يقول الكاهن

Celebrant

أنا غسلت أقدامكم معلما وربيا ،فيجيب علييكم أن يغسيل بعضيكم
أقدام بعض  ،مثل ما صنعت بكم وكما صنعت بكم إصينعوا أنيتم
أيضا بعضكم بعضا .

Als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb
gewassen, dan behoort ook gij elkaar de
voeten te wassen.

Celebrant

يقول الكاهن

وأمرتهم بوصاياك وأوامرك إذ قلت أحـــبوا بعضكــم بعضـــــيـا
، وبهذا يعلم كل واحد أنكم تالميذى إذا أحببتم بعضكم بعضا،

U hebt hun bevolen Uw geboden en Uw
richtlijnen te onderhouden, toen U zei:
‘Hebt elkaar lief; daaraan zal iedereen
kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij
zijn: als jullie onder elkaar de liefde
bewaren.

Celebrant

يقول الكاهن

 وأصييلحتنا مييع أبيييك، وعلمتنييا نحيين أيضييا المحبيية والوحدانييية
 ونقيياوة هييذا المثييال الحقيقييى، ميين جهيية غسييل أرجييل تالميييذك
، ومن قبل تعطفك ومحبتك للبشر
U hebt ons ook de liefde en de eenheid
geleerd, en U hebt ons met Uw Vader
verzoend door de voeten van Uw leerlingen
te wassen, door de zuiverheid van dit
waarachtige voorbeeld en door Uw
mededogen en Uw liefde voor de mensen.

Celebrant

يقول الكاهن

صيينعت كمييال حريتنييا عنييدما إسييتعظم بطييرس الهوتييك وأمتنييع
،  فسمع القضية الحقيقية،  ال تغسل رجلى إلى األبد: قائال

U hebt onze vrijheid volkomen gemaakt
toen Petrus Uw goddelijkheid hoogachtte
en dit teken weigerde te aanvaarden, terwijl
hij zei: Nooit in der eeuwigheid zult U mij
de voeten wassen.’ Hij hoorde het
waarachtige oordeel:

Celebrant

يقول الكاهن

 أميا هيو بأمانتيه، إذا لم أغسل قدميك فليس لك معى نصيــــيـب
 ييييا سييييدى لييييس رجليييى فقيييط بيييل وييييداى أيضيييا: صيييرخ قيييائال
 فسييمع أيضييا صييوتك اإللهييى الغييير،  قدسيينى بالكلييية،ورأسييى
: الكاذب
Als Ik jouw voeten niet mag wassen, hoor
je niet bij Mij.’ Toen riep Petrus in geloof
uit: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar
ook mijn handen en mijn hoofd, zegen mij
helemaal.
Daarop hoorde hij Uw goddelijke stem die
zonder leugen is, zeggen:

Celebrant

يقول الكاهن

. إن الذى إستحم ال يحتاج إال إلى غســــل قدميه لكنه كله نقيى
من أجل هذا نسأل ونطليب منيك ييا ربنيا يسيوع المسييح إجعلنيا
مستحقين وحل فيى وسيطنا اآلن كميا كنيت ميع تالمييذك الرسيل
. القديسين
‘Wie in bad is geweest, hoeft niets meer te
wassen behalve de voeten; hij is helemaal
gezuiverd.’
Daarom vragen wij U, onze Heer Jezus
Messias, maak ons waardig en kom in ons
midden nu, zoals U met Uw leerlingen de
heilige apostelen was.

Celebrant

يقول الكاهن

، * وكما باركت فى ذلك الزمان بارك اآلن
. آمين

* Zoals Gij toen in die tijd gezegend hebt,
zegen zo ook nu, Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

.  آمين، * طهر هذا ليكن ماء الشفاء

* Zegen dit water opdat het tot genezing
dient , Amen .

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين،* ماء مقدسا

* Heilig water, Amen .

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * ماء لم ْغفرة ا ْلخطايا

* Water tot vergeving van de zonden,
Amen .

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * ماء الطهارة

* Water tot reiniging , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

* خالصا وصحة ألنفسنا وأجسادنا
.  آمين، وأرواحنا

* Water tot verlossing en heil van onze
geest, onze ziel en ons lichaam, Amen .

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * موهبة طاهرة

* Een zuivere gave , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

، * ومحبة لبعضنا بعضا وحواس نقية
. آمين

* Liefde voor elkaar en zuiverheid van de
zintuigen , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

ستحق فضيلتك ا ْلمقدسة التي
ْ * لك ْي ن
.  آمين،علمتنا إياها م ْن قبل محبتك ل ْلبشر

* Dat wij Uw heilige deugd waardig
mogen zijn, die U ons geleerd hebt door
Uw liefde voor de mensen , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

ستح ق
ْ  لن،* ع ْندما ن ْغسل أ ْرجل ب ْعضنا ب ْعضا
. آمين،أ ْن نكون في ميراث تالميذك األ ْطهار

* Mogen wij, wanneer wij elkaar de
voeten wassen, waardig bevonden
worden voor de erfenis van Uw heilige
leerlingen, Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

،هر إ ْنساننا الداخلي بثمرة هذا السر
ْ * ط
. آمين

* Reinig onze innerlijke mens met de
vrucht van dit mysterie, Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

* وأنعم لنا بغفران خطايانا بحلول روحك
القدوس علينا ليطهر نفوسنا وأجسادنا
وأرواحنا من كل دنس الجسد وكل نجاسة
. آمين، وكل خطية
* Schenk ons de vergiffenis van onze
zonden door de aanraking van de Heilige
Geest om ons naar geest, ziel en lichaam
te reinigen van alle lichamelijke smetten,
onreinheid en zonde , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

، * إمنحنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو
 بل أنعم علينا بحواس،وال تدع شيئا من اآلثام يتسلط علينا
حكيمة وسلوك ذات وقار وأمان لكى نأتى إليك لنجد رحمة أمامك
.  آمين، ورأفة
* Schenk ons de macht om op slangen en
schorpioenen te trappen en tegen alle
vijandelijke krachten in te gaan, en laat geen
enkel kwaad macht over ons krijgen, maar
schenk ons wijze zintuigen, een waardig
gedrag en bescherming; zodat wij bij U mogen
komen om de genade van Uw bescherming en
Uw barmhartigheid te verkrijgen , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

نطلب إليك يا اللـه الحقيقى لكى ترسل علينا وعلى هذه المياه
 خالق الكل يسوع،روحك القدوس الباراقليط جابل المياه
. المسيح ربنا الذى صلب عنا فى عهد بيالطس البنطى
.  إنى أنا هو إبن اللـه: وإعترفت قائال
Wij vragen U, ware God, Schepper van de
wateren, zend Uw Heilige Geest, de
Trooster, over ons en over dit water.
Schepper van het heelal, Jezus Messias
onze Heer, die voor ons gekruisigd werd
onder Pontius Pilatus en die beleed : ‘Ik
ben de Zoon van God.’

Celebrant

يقول الكاهن

 طهر هذا الماء بقوة، نؤمن أنك أنت هو ابن اللـه بالحقيقة
 وينتهر كل، روح قدسك لكى يبطل قوات المضـاد المقــاتل لنا
.  وكل سحر وكل رقية وكل عبادة األوثان، األرواح النجسة
Wij geloven dat Gij waarlijk de Zoon van
God zijt. Zuiver dit water met de kracht van
Uw Heilige Geest om de dodelijke kracht
van onze tegenstander te vernietigen en
verjaag alle kwade geesten, elke bekoring
en verleiding, en alle afgoderij .

Celebrant

يقول الكاهن

فلتهرب من هذا الماء كل قوة المضاد بعالمة صليبك المقدس
. ياربنا يسوع المسيح

Onze Heer Jezus Messias, laat de macht
van de tegenstander wegvluchten van dit
water door het teken van Uw Heilige Kruis,

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * أظهره ماء الشفاء

* Maak dit tot water ter genezing , Amen .

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * ماء الطهارة

* Water tot reiniging , Amen .

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * ماء لمغفرة الخطايا

* Water ter vergeving van zonden, Amen.

يقول الكاهن

Celebrant

.  آمين، * ماء الخالص

* Water tot verlossing , Amen .

Celebrant

يقول الكاهن

وإجعلنا مستحقين البنوة لكى نصرخ نحو أبيك الصالح
...  أبانا الذى: والروح القدس قائلين

Maak ons het kindschap waardig opdat wij
tot Uw goede Vader en tot de Heilige Geest
mogen uitroepen : Onze Vader, die in de
hemel zijt…

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض  ،خبــزنــا الـذي لـلغـد
أعطنـا اليـو َم ،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

وإغفـر لنــا ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــن 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.
. بالمسيح يسوع ربنا
Bel Masie7 Jasoe3 Rabbene.

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.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

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

We li-ro7ike aidan.

De celebrant bidt de drie
absoluties en de zegening
ثم يصلى الكاهن الثالثة تحاليل والبركة

De Eerste gebed
التحليل األول

Celebrant

يقول الكاهن

 يارب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات,نعم يارب
 إسحق رؤوسه تحت أقدامنا سريعا.والعقارب وكل قوة العدو
.وبدد عنا كل معقوالته الشريرة المقاومة لنا

Ja, Heer, U, O Heer, die ons de macht gegeven
heeft om op slangen en schorpioenen, en elke
vijandelijke macht te trappen. Vermorzel zijn
hoofd-en snel onder onze voeten. Verstrooi
voor ons al zijn kwaad-aardige gedachten die
ons tegenstand bieden.

يقول الكاهن

Celebrant

ألنك أنت هو ملكنا أيها المسيح إلهنا وأنت الذي نرسل لك إلى
فوق المجد واإلكرام أيها اآلب واإلبن والروح القدس اآلن
… وكل أوان

Want U bent ons aller Koning, O Christus
onze God. En tot U zenden wij omhoog de
glorie, de eer en de aanbidding met Uw Goede
Vader en de Levengevende en Wezensgelijke
Heilige Geest. Nu en altijd …

/ / /

Het tweede gebed
التحليل الثاني

Celebrant

يقول الكاهن

أنت يارب الذي طأطات السموات ونزلت وتأنست من أجل
 أنت هو الجالس على الشاروبيم.خالص جنس البشر
والسيرافيم والناظر إلى المتواضعين أنت أيضا اآلن ياسيدنا
. الذي نرفع أعين قلوبنا إليك
U, O Heer, die de hemel heeft doen buigen en
bent neergedaald en mens geworden voor de
verlossing van het menselijk geslacht. U die
gezeten is boven de cherubim en de serafim,
en op de nederigen neerziet. En nu ook, onze
Meester, naar wie wij de ogen van onze harten
omhoog richten,

Celebrant

يقول الكاهن

أيها الرب الغافر آثامنا ومخلص نفوسنا من الفساد نسجد
 ونسألك أن تعطينا سالمك ألنك.لتعطفك الذي ال ينطق به
أعطيتنا كل شيء إقتننا لك يا هللا مخلصنا ألننا ال نعرف أحدا
.سواك
U Heer, de Vergever van onze overtredingen
en onze zielen verlost van het verderf. Wij
buigen ons voor Uw onuitsprekelijke
mededogenen wij vragen U om ons Uw vrede
te geven, omdat U ons alles gegeven heeft.
Verwerf ons tot Uzelf, O God, Onze Verlosser,
want wij kennen geen ander dan U,

Celebrant

يقول الكاهن

.إسمك القدوس هو الذي نقوله ردنا يا هللا إلى خوفك وشوقك
ُمر أن نتمتع بخيراتك والذين أحنوا رؤوسهم تحت يدك إرفعهم
 زينهم بالفضائل ولنستحق كلنا ملكوتك الذي في،في السيرة
السموات بمسرة أبيك الصالح
Uw Heilige Naam spreken wij uit. Breng terug, O
Heer, onze vreze voor U en ons verlangen naar U.
Laat het U behagen, O Heer, dat wij van Uw
zegeningen mogen genieten. Degenen die hun
hoofd hebben neergebogen onder Uw Hand,
verhef hen in hun levenswandel, sier hen met
deugden, opdat wij allen Uw koninkrijk, dat in de
hemel is, waardig mogen zijn,

يقول الكاهن

Celebrant

هذا الذي أنت مبارك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي
…  اآلن وكل أوان وإلى دهر.لك
door het welbehagen van Uw Goede Vader, Hem
met wie U gezegend bent, tezamen met de
Levengevende en Wezensgelijke Heilige Geest,
nu en altijd en …

/ / /

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.
.  ميطا فوفو ثيؤ إيروس خومين: 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.

Celebrant

يقول الكاهن

Eulogytoc Kurioc Iycouc `<rictoc
`Uioc :eou `agiacmoc `Pneuma `agion @
`amyn.

إفلوجيطوس كيريوس إيسوس إخرستوس إيوس ثيؤ
. آمين: أجياسموس إبنفما آجيون
Gezegend is de Heer Jezus Christus, de
Zoon Gods; de heiliging is door de Heilige
Geest. Amen.

ُ
 وقــــدوس الــــروح،الـرب يسـوع المسيـح إبــن اللـه
مبارك
ُ
. آميــــن: القـــدس

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ic o` panagioc Patyr @ Ic o` panagioc
Uioc @ en to panagion `Pneuma @
`amyn.
Ies o pan akhios Patier, ies o pan akhios Eejos, en
to pan akhion Epnevma, amien.
 إنطو بان أجيون:  إيسو بان أجيوس إيوس: إيسو بان أجيوس باتير
.  أمين: إبنفما
Eén is de Allerheiligste Vader, één is de Allerheiligste
Zoon, één is de Allerheiligste Geest. Amen.

 واحـد هــو،  واحــد هــو اإلبـن القـدوس، واحــد هـــو اآلب القـدوس
. آميــــن، ح القـدس
ُ الــرو
Wa7edon howal aab el koddoes, wa7edon howal ebn el
koddoes, wa7edon howal ro7 el koddos, amien.

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
إبصالية واطس
Psalie Watos
صالة شكر بعد اللقان
Het dankgebed na het water ( Lakaan )

عظة
Een preek

150 المزمور

Psalm 150

Doxa ci Kurie
Allylouia .

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: يارب المج ُد لك
المج ُد لك
ُ
El-makhdo lek ja Rab, el-makhdo lek : Hallieloja .

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `eV] qen ny=e;
= =u tyrou
`ntaf a=l.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe
intaf. allieloeja.
. تيـروإنطاف الليلويا: * إسمو إيه إفنوتي خين ني إثـؤواب

* Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja.
. قديسيه هلليلويا:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie khamie3 kiddiesieh ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen pitajro `nte
tefjom a=l.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom.
allieloeja.
. إنتي تيف جوم الليلويا: * إسمو إيروف خين بي طاجرو

* Looft Hem in Zijn machtig firmament.
Halleluja.
.  قوتــه هلليلويا:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie khalad kowatiehie ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie.
allieloeja.
. تيف ميت جوري الليلويا: * إسمو إيروف إإهـري هيجين

* Looft Hem om Zijn machtige daden.
Halleluja.
.  مقدرتـــه هلليلويا:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe 3ala makderatiehie ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof kata `p`asai `nte
tefmetnis] a=l.
* Esmoe erof kata ep a-shai ente tef met
nishtie. allieloeja.
 إنتي تيف ميت نيشتي: * إسمو إيروف كاطا إب آشاي
.الليلويا
* Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid.
Halleluja.
. عظمته هلليلويا:  ككثــرة: * سبحــوه
* Sabe-7oe ka kath-rat 3azamatiehie ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov `erof qen ou`cmy `ncalpiggoc
a=l.
* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos.
allieloeja.
. إنصالبين غـوس الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إسمي

* Looft Hem met bazuingeschal. Halleluja.
. البـــوق هلليلويا:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe besauwt el boek ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen ou'altyrion
nem ouku;ara a=l.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara. allieloeja.
. نيم أو كيثارا الليلويا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون

* Looft Hem met harp en citer. Halleluja.
. وقيثــارة هلليلويا:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen hankemkem nem
han,oroc a=l.
* Esmoe erof gen han kem-kem nem han
goros. allieloeja.
. نيم هان خوروس الليلويا: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم

* Looft Hem met tamboerijn en koorzang.
Halleluja.
. وصفــوف هلليلويا:  بدفــوف: * سبحـوه
* Sabe-7oe be difoefin wa sifoef ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon a=l.
* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon.
allieloeja.
. نيم أوأوغانـون الليلويا:  خين هان كاب: * إسمو إيروف

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

. وأرغــن هلليلويا:  بأوتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy a=l.
* Esmoe erof gen han kiem valon e-ne-se toe
esmie. allieloeja.
 إني سيطـو إسمي: * إسمو إيروف خين هان كيم فالون
.الليلويا
* Looft Hem met klinkende cimbalen.
Halleluja.
. حسنــة الصوت هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekhin 7asinat el soot ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmou `erof qen hankumbalon
`nte ou`e`slylou`ia=l .
* Esmoe erof gen han kiem valon ente oe eeshlie-loe-wie. allieloeja.
* إسمو إيروف خين هان كيم فالون إنتي أو إشليلـووي
.الليلويا
* Looft Hem met schallende cimbalen.
Halleluja.
.  التهليـــل هلليلويا:  بصنــوج: * سبحــوه
* Sabe-7oe besnoekh el tahliel ellioeje.

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

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
`Pneumati a=l.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie
allieloeja.
. إبنفماتي الليلويا: * ذوكصابتـري كي إيو كي آجيـو

* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Halleluja.
. والــروح القـدس هلليلويا:  واإلبـن: * المجـد لآلب
* almakhd lel-aab we al-ebn we al-ro7 elkodos ellioeje.

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 a=l @ doxa ci o ;eoc `ymwn a=l.
* Allieloeja allieloeja zoksa sie o The-os
iemoon allieloeja.
. الليلويا:  إأوس إيمون:  ذوكصاسي أوث: * الليلويا الليلويا

* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

Psalm 150

150 المزمور

* a==l a=l @ pi`wou va pennou] pe a=l.
* 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.
. اسمعنــا وار َحمنــا,* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
/ / /

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
إبصالية واطس
Psalie Watos
صالة شكر بعد اللقان
Het dankgebed na het water ( Lakaan )

عظة
Een preek

Psalie Watos
إبصالية واطس

Psalie Watos

إبصالية واطس

 وصب:  وإشتد بمنديل: * وضع ربنا ثيابه
.  وغسل أرجل تالميذة: ماء فى مغسل

* Onze Heer legde zijn bovenkleren af en
bond een linnen doek om zijn middel.
Daarna goot Hij water in een waskom en
waste de voeten van zijn leerlingen.

Psalie Watos

إبصالية واطس

 ليغسل: * فجاء أيضا إلى سمعان بطرس
 إلى:  فقال له لست تغسل لى قدمى: قدميه
. األبد
* Zo kwam Hij bij Simon Petrus om hem
de voeten te wassen. Deze zei: ‘Nooit in
der eeuwigheid zult U mij de voeten
wassen!’

Psalie Watos

إبصالية واطس

 أنا أقول: * فقال مخلصنا لسمعان بطرس
 فليس لك:  أنه إن لم أغسل قدميك: لك
. معى نصيب
* Maar onze Verlosser antwoordde: ‘Als
Ik je voeten niet mag wassen, hoor je
niet bij Mij.’

Psalie Watos

إبصالية واطس

 يا ربى يسوع: * قال سمعان لمخلصنا
 بل يدى:  ليس قدمى فقط: المسيح
.ورأسى
* Simon Petrus zei: ‘Heer, dan niet alleen
mijn voeten, maar ook mijn handen en
mijn hoofd.’

Psalie Watos

إبصالية واطس

:  أنا غسلت أرجلكم: * وكان يعلمهم قائال
 بعضكم أرجل: وأنتم أيضا يجب أن يغسل
. بعض
* Toen onderwees Jezus hem en zei: ‘Ik
heb jouw voeten gewassen, zo behoren
jullie ook elkaar de voeten te wassen.’

إبصالية واطس

Psalie Watos

 يا سادتى األباء: * أطلبوا من الرب عنا
 ليغفر:  واإلثنين والسبعين تلميذا: الرسل
. لنا خطايانا ألنه مبارك
* Wees onze voorspraak, onze vaders,
de apostelen en de tweeënzeventig
discipelen, ter vergeving van onze
zonden, want Hij is gezegend.
/ / /

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
إبصالية واطس
Psalie Watos
صالة شكر بعد اللقان
Het dankgebed na het water ( Lakaan )

عظة
Een preek

Het dankgebed na het
water ( Lakaan )

صالة شكر بعد اللقان

Celebrant

يقول الكاهن

 ألنك،نشكرك على كل حال و من أجل كل حال وفى كل حال
جعلتنا مستحقين فى هذه الساعة أن نكمل مثال مغسلك
 هذا الذى رسمه وعلمه لتالميذه إبنك الوحيد الجنس،المقدس
،ربنا و إلهنا ومعلمنا ومخلصنا يسوع المسيح
Wij danken U, Meester, Heer, Almachtige God,
voor alles, door alles en in alles, want U hebt
ons waardig gemaakt om op dit uur Uw
voorbeeld van de voetwassing te voltooien.
Dit, waarmee Uw Eniggeboren Zoon, onze
Heer en onze God, onze Leraar en onze
Verlosser Jezus Messias, zijn leerlingen heeft
gezalfd en hun heeft geleerd.

Celebrant

يقول الكاهن

نسأل ونطلب منصالحك يا محب البشر تجاوز عن خطايانا
الكثيرة وترأف علينا ككثرة مرامحك وأنعم لنا فى كل حين
 إحفظنا بسالم ومحبة مع خوفك.بسالمك فى بيعتك المقدسة
،متيقيظين لجميع وصاياك فى هذا الدهر الحاضر وفى اآلتى
Wij vragen Uw goedheid, Menslievende, let
niet op onze vele zonden, maar wees ons
genadig, want Uw barmhartigheid is groot.
En schenk Uw Heilige Kerk altijd Uw vrede.
Bewaar ons in vrede en liefde met vrees
voor U, waakzaam voor al Uw geboden, nu
en altijd.

Celebrant

يقول الكاهن

إجعلنا جميعا شركاء لخيراتك الدهرية بإبنك الوحيد يسوع
 هذا الذى من قبله المجد واإلكرام والعز،المسيح ربنا
والسجود يليق بك معه والروح القدس المحى المساوى لك
.اآلن وكل أوان وإلى الدهر الداهرين امين
Maak ons allen deelgenoot van Uw eeuwige
genade door Uw Eniggeboren Zoon Jezus
Messias onze Heer, door Hem komt U toe
de glorie, de eer, de macht en de
aanbidding, met Hem en de Heilige Geest,
die leven geeft en U gelijk is, nu en altijd en
in de eeuwen der eeuwen, Amen.

Een preek
عظة

Een preek van onze heilige vaderAbba
Johannes Chrisostomus zijn heilige
zegen zij met ons, Amen.

Vandaag
zie
ik
vele
gelovigen zich haasten om
deel te nemen aan deze
eerbiedwekkende mysteries,
opdat het hun rijkelijk ten
goede moge komen.
Laat ik u eerst aansporen
met mijn woorden om in
vrees
en
eerbied
te
wandelen, zoals past bij
deze heilige mysteries.

عظة من قول أبينا القديس
يوحنا ذهبى الفم

أنى أرى اليوم كثيرين
من المؤمنين مسرعين
إلى الشركة فى هذه
المملوءة
السرائر
، خوفا ورهبة ووجل
كما يحق بهذه السرائر
 أحبائى أُسلم: المقدسة
المسيح فى مثل هذا
 فإذا سمعتم أنه، اليوم
قد أُسلم فال تعبسوا
وجوهكم بل أقول لكم
، عمن تعبسون

Geliefden, op deze dag werd
onze Heer Jezus Christus
overgeleverd. Wanneer u
hoort
dat
Hij
werd
overgeleverd, wees dan niet
bedroefd. Ik zal u vertellen
waarover u bedroefd moet
zijn. Treurt zeer en weent veel
over degene die Hem heeft
verraden, namelijk Judas.
Want
Hij
die
werd
overgeleverd, zit aan de
rechterhand van God de
Vader in de hemelen en Hij is

إعبسوا كثيرا وإبكوا
جدا على الذى سلمه
 ألن، الذى هو يهوذا
الذى أُســــلم قـــد
جلس عن يميـــن اللـه
، اآلب فى السموات
وهو ملك على الكل
ملكا أبديا ال إنقضاء
 وأما الذى أسلمه،له
،فهبط إلى قاع الجحيم
ويبقى دائما فيه إلى ما
، ال نهاية له

Koning over alles, in een
eeuwig Koninkrijk, dat zonder
einde is. Maar degene die
Hem heeft verraden, is
afgedaald in de diepste hel en
hij zal daar altijd blijven tot in
het oneindige, waar hem
pijnlijke straffen en hevige
kwellingen te wachten staan.
Treurt en weent over hem,
want de Heer heeft ons
geleerd om te wenen en
bedroefd te zijn over de
zondaars en niet over degene

يتوقع عذابا أليما
 على. وتنهدا شديدا
، هــذا إبكـــوا ونوحوا
ألن الرب علمنا أن
نبكى ونحزن على
الخطاة ال على من
، يتألم ألجل فعل البر
ألن قبول اآلالم ألجل
نوال اآلخرة هو الذى
ملكوت
يورثنا
، السموات

die lijdt omwille van de
gerechtigheid. Want wie lijden
aanvaard om het paradijs te
verkrijgen,
hij
zal
het
koninkrijk
der
hemelen
beërven.
Maar het lijden dat voortkomt
uit de wereldse dingen, is een
verwerpelijke daad, die ons
naar de hel en de eeuwige
straffen werpt, waar het vuur
is dat niet dooft en de wormen
die niet sterven.
Er staat geschreven:

وأما اآلالم التى تنشأ
عن األشياء العالمية
هو الفعل الردئ
الذى يحدف بنا إلى
والعذاب
الجحيم
األبدى الذى ناره ال
تطفأ ودوده ال يموت
.

Gelukkig die vervolgd worden
om de gerechtigheid, want
hun behoort het koninkrijk
der hemelen. Maar ieder die
kwaad doet, ontvangt hevige
straf.
Wij beëindigen de preek van
onze heilige vader Abba
Johannes Chrisostomus die
ons verstand en de ogen van
onze harten heeft verlicht, in
de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest, één
God Amen.

قيل طوبى للمطرودين
من أجل البر فإن لهم
ملكوت السموات وأما
كل من يفعل الشر فله
. عقاب شديد
فلنختم عظة أبينا
القديس يوحنا ذهبى
الفم الذى أنار عقولنا
وعيون قلوبنا بإسم
اآلب واإلبن والروح
القدس اإلله الواحد
. آمين

