De profetieën van Lijdensweek
نبوات أسبوع اآلالم
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Het heilige pascha van Palmzondag
يوم أحد الشعانين من البصخة المقدسة

De profetieën van het
negende uur van
palmzondag
نبوات الساعة التاسعة من يوم
أحد الشعانين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
`0rinoi
`nte
Ieremiac
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen ithrini inte jeremias Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef
kho immos.
 إيرى: إيڤول خين إثري ني إنتي يريمياس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Klaagliederen van Jeremia de Profeet,
zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن مراثي إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Acswpi de menenca `;rouer `,malwteuin
`mpiI=c=l @ ouoh I=l=y=m `ntousorc @ afhemci `nje
Ieremiac afrimi @ ouoh aferhybi `mpaihybi
@ `ejen I=l=y=m
آس شوبي ذي مينينصا إثروإير إخمالوتيفين إم بي إسرائيل :
اووة يروساليم إنتوشروس  :أف هيمسي إنجي يريمياس
أفريمي  :اووة أف إيرهيفي إم باي هيفي إيجين يروساليم .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën

مقدمة النبوات

`Ebolqen cofoniac pi`prof3t3c : `ere

pe4`cmov =e0
= v
e4gw `mmoc.

2wpi

neman

`am3n

Ivol gen sofonjas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين صوفو ِنيَّاس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Sefanja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
َ ِم ْن
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،صفَ ْنيَا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Nai ny`ete `p[oic jw`mmoc @ je qen picyou
`ete`mmau
]na`wli
`ebolharo
@`nnimetref]sws `nte pesws
ناى نى إيتى إبشويس جو إمموس  :جى خين بى سيو إيتى
إمماف تينا اويلى  :إيفول هارو إن نى ميت ريفتى شوش
إنتى بيشوش .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van
palmzondag
نبوات الساعة الحادية عشرة من
يوم أحد الشعانين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Cwtem `eroi Iakwb ouoh `pI=c=l `e]mou] `erof
`anok pe pisorp ouoh `anok on pe pisa`eneh.
سوتيم إيروى ياكوب اووه بى إسرائيل  :إيتى موتى إيروف
أنوك بى بى شورب  :اووه آنوك أون بى بى شا إينيه.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën

مقدمة النبوات

`Ebolqen

Naovm pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Na-oem Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: اوم پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين نا
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Nahum de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن نَا ُحو َم النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ounou] `nref,oh ouoh `nref[i `m`psis pe
`P=o=c @ qen ou`mbon `fna[i `m`psis `nje `P=o=c qen
@ nyet]oubyf

اونوتى إنريف كوه اووه إنريف تشى إم إبشيش بى إبتشويس
او إمفون إفناتشى إم إبشيش إنجى إبشويس خين نى
 :خين ُ
اوفيف .
إتتى ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De nacht van maandag van het heilige pascha
ليلة اإلثنين من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van de
nacht van maandag
نبوات الساعة االولي من ليلة
اإلثنين من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen cofoniac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen sofonjas Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين صوفونِيَّاس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Sefanja de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
َ ِم ْن
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،صفَ ْنيَا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Qen oumounk marefmounk `ebol hijen `pho
`m`pkahi peje `P=o=c @ Marefmounk `nje ourwmi
]nem outebny @ Maroumounk `nje nihala
`nte `tve nem nitebt `nte `viom.
اومونك ماريف مونك إيفول هيجين إبهو إم إبكاى بيجى
خين ُ
إبشويس  :ماريف مونك انجي ابشويس اورومي نيم اوتيفين
 :مارومونك انجي ني هاالتي انتي اتفي نيم ني تيبت انتي
افيوم .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van de nacht
van maandag
نبوات الساعة الثالثة من ليلة
اإلثنين من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën

مقدمة النبوات

`Ebolqen cofoniac pi`prof3t3c : `ere

pe4`cmov =e0
= v
e4gw `mmoc.

2wpi

neman

`am3n

Ivol gen sofonjas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين صوفو ِنيَّاس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Sefanja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
َ ِم ْن
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،صفَ ْنيَا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Fqent `nje `p`ehoou `m`p=o=c @ pinis] `fqent
@ ouoh `fiyc `emasw @ `t`cmy `m`pehoou `m`P=o=c
@ `censasi ouoh `cnast au;asc ecjor
إف خينت إنجى إب إيهواو إم إبشويس  :بى نيشتى إف خينت
اووه إفييس إيماشو  :إت إسمي إم إب إيهواو إم إبشويس :
إس إن شاشي اووة إس ناشت أفثاشس إس جور .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van de
nacht van maandag

نبوات الساعة السادسة من
ليلة اإلثنين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iov3l pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Joe-iel Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: يوئيل پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Joël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلت َ ُك ْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن يوئيل النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Arinumvin nyetoaqi `ebol qen `pyrp@ ouoh
@rimi `arihybi ny tyrou etcw `mpiyrp eu;aqi
je au`wli `ebol qen rwten `m`pounof nem
`vrasi Je af`i `nje oue;noc hijen `pkahi
efjor.
أرى نيم فين نى إيتو أخى إيفول خين إب إيرب  :أووه ريمى
آرى هيفى نى تيرو إتسو إمبى إيرب إفثاخى  :جي أف اولي
او نوف :نيم افراشي جي اف إي
ايفول خين روتين إم إب ُ
او إثينوس هيجين ابكاهي إفجور .
انجي ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van de
nacht van maandag
نبوات الساعة التاسعة من
ليلة اإلثنين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Mixaiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Micha-iejas Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين ميخائياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Micha de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن ميخا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

E;be vai nai ne ny `etef Jw `mmwou `nje
`P=o=c @ je hyppe `anok ]namokmek `ehan
pethwou `ejen tai vuly @ nai `eteten
@na`s`wli `nnetenmo] `ebol `nqytou
إثفى فاى ناى نى نى إيتيف جو إممواو إنجى إبشويس  :جى
هواو إيجين طاى فيلى :
هيبي أنوك تينا موك ميك إيهان بيت
ُ
ناي إيتي تين نا إش اولي إن ني تين موتي ايفول
إنخيتو.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van de
nacht van maandag
نبوات الساعة الحادية عشرة
من ليلة اإلثنين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Mixaiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Micha-iejas Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين ميخائياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Micha de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن ميخا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

P=o=c de ef`e{imwit nwou ouoh ef``ejoc : je
cwtem `enai` ni ar,wn `nte `pyi `nIakwb : nem
nicotp `nte `pyi `mpIl.
ذى إف إتشى مويت نواو أووه إف إيجوس  :جى
إبتشويس ِّ
سوتيم إي ناى نى أرخون إنتى إب إى إن ياكوب  :نيم نى
سوتب إنتى إب إى إم بى إسرائيل.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De dag van maandag van het heilige Pascha
يوم اإلثنين من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van maandag

نبوات باكر من يوم اإلثنين
من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر اِلت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Qen ouar,y `av] ;ami`o `n`tve nem `pkahi
`pkahi de ne oua;naf `erof pe ouoh
`natcob].
خين او آرشى آ إفنوتى ثاميو إن إتفى نيم إبكاهى  :إبكاهى
او آثناف إيروف بى اووه إن آ سوبتى .
ذى نى ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ei`e] `wou `mvy`etaumenritf @ qen oujw `nte
@ pimenrit `nte pai iah`aloli
اوجو إنتى بى
او إمفى إيطاف مينريتف  :خين ُ
إى إيتى اوو ُ
مينريت إنتى باى ياه ألولى :

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incira`7 Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

}covi`a tyrc ou `ebol hiten `P=o=c @ ouoh `csop
@ nemaf sa`eneh
او إيفول هيتين إبتشويس  :اووة إس شوب
تى صوفيا تيرس ُ
نيماف شا إينيه .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van maandag

نبوات الساعة الثالثة من يوم
اإلثنين من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ouoi `nnyetjw `mmoc je nane pipethwou
@ ouoh `fhwou `nje pipe;nanef
هوواو  :اووه
اووى إن نى إتجو إمموس جى نانى بى بيت
ُ
ُ
هوواو إنجى بى بيثنانيف.
إف
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Nim pe pirwmi `ncabe maref`emi `evai @ ouoh
vy`ete picaji `nterwf `m`P=o=c ,y nahraf
@ maref tame ;ynou

نيم بى بى رومى إنصا أفى ماريف إيمى إيفاى  :اووه فى إيتى
بى صاجى إنتى روف إم إبشويس  :كى ناهراف ماريف طامى
ثينو.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
Zesde uur van Maandag

نبوات الساعة السادسة من
يوم االثنين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف: إيڤول خين ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Afcaji de `nje `P=o=c nem Mw`ucyc efjw
`mmoc @ je mosi `n,wlem `ebol qen paima
@ `ntekse `epecyt
ذي إنجى إبشويس نيم مويسيس إفجو إمموس
آف صاجى ِّ
جى  :موشى إنكوليم إيفول خين باى ما إنتيك شى إيبي
سيت.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
]covvi`a
`nte
Colomon
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen tie-soefia inte solomon Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين تي صوفيا پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Wijsheid van Salomo de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكت ُه ا ْل ُمقَ َّد،ان النَّ ِبي
ُ ِم ْن سفر اِ ْلح ْك َمة ِل
ِ سلَ ْي َم

النبوة

De profetie

Menre ]me;myi nyet ]hap `e`pkahi @ `ari
@ `evmeu`I `m`P=o=c qen oumet`aga;oc
مينرى تى ميثمى نى إت تى هاب إإبكاهى  :آرى إف ميفىء إم
اوميت آغاثوس .
إبشويس خين ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negede uur van maandag

نبوات الساعة التاسعة من
يوم اإلثنين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر الت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ouoh `a`P=o=c V] [I `mpirwmi `etaf;amiof
@ ouoh af,af qen piparadicoc `nte `pounof
@ e;referhwb ouoh `ntef`areh `erof

اووه آ إبشويس إفنوتى تشى إمبى رومى إيطاف ثاميوف :
اووه آفكاف خين بى بارا ذيِّسوس إنتى إب ُؤنوف  :إثريف
إيرهوب اووه إنتيف آريه إيروف.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Peje V] je ma]ho ma]ho `epalaoc niouyb
@ caji `e`phyt `n`I=l=y=m @ ma]ho `eroc je af`asai
@ `nje pec;ebi`o

اوويب :
بيجى إفنوتى جى ماتي هو ماتي هو إى باالؤس ني ُ
صاجى إإب هيت إن يروساليم  :ماتي هو إيروس جي أف
أشاي إنجي بي ثيفيو .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

De profetie

النبوة

Niparoim`ia `nte Colomwn `psyri `m`pouro
Dauid @ vy`etaf erouro qen `p`I=c=l @
 فى إيطاف إير: نى باريميا إنتى سولومون إبشيرى إن دافيد
. اورو خين بى إسرائيل
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur maandag
نبوات الساعة الحادية عشرة
من يوم اإلثنين من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Vai pe `m`vry] `etefjw `mmoc `nje `P=o=c @ je
aspe pijwm `nhiou`i `ebol @ `nte tenmav `etai
@ hitc `ebol `nqytf

فاى بى إم إفريتى إيت إفجو إمموس إنجى إبتشويس  :جى
أش بى بى جوم إن هي اووي إيفول  :إنتى تين ماف إيطاى
هيتس إيفول إنختيف.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incira`7 Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

` nouni gar `n]covi`a pe `perho] qa`thy `m`P=o=c
:
@ @ ouoh hanmys `nehoou ne nec`kladoc
إثنونى غار إنتى صوفيا بى إب إيرهوتى خا إتهى إم إبشويس
ُ
إكالذوس.
إيهواو نى نيس
 :اووه هان ميش إن
ِّ
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De nacht van dinsdag van het heilige pascha
ليلة الثالثاء من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van de
nacht van dinsdag
نبوات الساعة االولي من ليلة
الثالثاء من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Zaxariac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Zacharias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين زاخارياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Zacharias de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن زكريا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`N`hryi de qen pi`abot `mmah `smyn `nte ]rompi
`mmah`cnou] hi darioc @ `aoucaji `nte V] swpi ha
Za,ariac `psyri `mBara,iac `psyri `nAddw
@ pi`provytyc efjw `mmoc
إن إهرى ذي خين بى آفوت إمماه إشمين  :إنتى تى رومبى إمماه
او صاجي إنتي إفنوتي شوبي ها زاخارياس
إسنوتى هي داريوس  :أ ُ
 :إبشيري إم باراشياس إبشيري إن أددو إم إبروفيتيس إفجو
إمموس.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van de
nacht van dinsdag
نبوات الساعة الثالثة من ليلة
الثالثاء من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Malaxiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Malachias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين مالخياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Maleachi de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن مالخي النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Plymma `m`pcaji `m`p[oic `ejen `pI=c=l qen `tjij
`mpefaggeloc @ ,ac `ejen petenhyt @ aimenre
@ ;ynou peje `P=o=c
بليما إم إب صاجى إم إبشويس إيجين بى إيسرائيل خين إتجيج إم
بيف آنجيلوس  :كاس إيجين بي تين هيت آى مينرى ثينو بيجي
إبشويس.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van de
nacht van dinsdag
نبوات الساعة السادسة من
ليلة الثالثاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen `wc3`e pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen osie-e Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين اوسي پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Hosea de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن هوشع النَّ ِبي

النبوة

De profetie

N
` ;ok de `pI=c=l `mpererat `emi @ ouoh Iouda `mperse
`eqoun `egalgala @ ouoh `mpersenwten `e`hryi
@ e`p[`njonc @ ouoh `mperwrk `m`P=o=c etonq
إنثوك ذي إم بى إسرائيل إمبيري رات إيمى  :اووه يودا ِّ إمبيرشى
إيخون إى جال جاال  :اووة إمبير شينوتين إإهري إإبتش إنجوس :
اووة إم بير اورك إم إبشويش إتؤنخ.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negede uur van de
nacht van dinsdag
نبوات الساعة التاسعة من
ليلة الثالثاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen `wc3`e pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen osie-e Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين اوسي پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Hosea de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن هوشع النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ci] nwten `noume;myi @ [wl `nououtah `nte
@ `pwnq @ `ariouwini nwten `nouwini `nte `p`emi
اوطاه إنتى إبؤنخ :
او ُ
اوميثمى  :تشول إن ُ
سيتى نوتين إن ُ
اواوينى إنتى إب إيمى .
اواوينى نوتين إن ُ
آرى ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van de
nacht van dinsdag
نبوات الساعة الحادية عشرة
من ليلة الثالثاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Amwc pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Amos Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين آموس پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Amos de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن عاموس النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Kw] `nca `P=o=c ouoh ereten`ewnq @ hopwc
`ntef `stemswpi `m`vry] `nou`,rwm `nje `pyi
@ `nIwcyv ouoh ef`eouomf
كوتى إنصا إبتشويس اووه إيرتين إى أونخ  :هوبوس إنتيف
إشتيم شوبى إم إفريتى إن او إكروم  :إنجى إب اي إن يوسيف
اواومف .
اووه إف إي ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De dag van dinsdag van het heilige Pascha
يوم الثالثاء من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van
dinsdag
نبوات باكر من يوم الثالثاء
من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Nhryi de qen piabot mmah somt `nte `pjini
`ebol nnen syri `mpIcrayl `ebol qen `pkahi
`n,ymi @ qen piehoou etemmau@ aui ehryi
@epsafe nCina
ذى خين بى أفوت إمماه شومت إنتى إبجين إى
إن إهرى ِّ
إيفول إن نين شيرى إمبى إسرائيل إيفول خين إبكاهى إن
إيواو إيتي إمماف أفئي إإهري إبشافي إن
كيمى  :خين بي
ُ
سينا.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ke gar ]emi je pacohiou ebolhitotf pe
@ouoh tefjij ac`hros ejen pafiahom
او إيفول هيتوتف بى  :اووة
كى غار تى إيمى جى با صوهى ُ
تيف جيج أس إهروش إيجين بافياهوم.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen `wc3`e pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen osie-e Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين اوسي پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Hosea de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن هوشع النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Cwtem `e`pcaji `mP=o=c nensyri `mpI=c=l@ je
@pihap `mP=o=c oube nyetsop hijen pkahi
سوتيم إإبصاجى إم إبشويس نين شيرى إمبى إسرائيل  :جي
اوفى نى إتشوب هيجين إبكاهى.
بي هاب إم إبشويس ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van dinsdag

نبوات الساعة الثالثة من يوم
الثالثاء من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen pidevteronomin `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zefte-ronomin Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذيفتي رونومين إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Deuteronomium de Profeet, zijn heilige zegen
zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر التثنية ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

]Ma`h;yk `erok `e`stem erpwbs `m`P=o=c peknou
`e`stem `;rek`areh `enefentoly nem nefhap
@ nem nefme;myi
ما إهثيك إيروك إإشتيم إير إب أوبش إم إبشويس  :بيك نوتى
إإشتيم إثريك  :أريه إنيف إندولى نيم نيف هاب نيم نيف
ميثمى.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ke gar ]emi je pacohiou ebolhitotf pe
@ouoh tefjij ac`hros ejen pafiahom
او إيفول هيتوتف بى  :اووة
كى غار تى إيمى جى با صوهى ُ
تيف جيج أس إهروش إيجين بافياهوم.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

Pasyri icje `,na] `mpek ouoi `eerbwk `m`P=o=c
@ cebte teu,y ehanpiracmoc
اووي إيرفوك إم إبشويس :
باشيرى إيسجى إك ناتى إمبيك ُ
سيبتى تيك بسيشى إي هان بى راسموس .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

P=o=c ouonh pentafkrine `mmoi hi nai ouoh
pipantokratwr `ntefne[c tau,y
إبشويس اواونه بيك طاف كريني إمموي هي ناي  :اووة بي
باندوكراطور انتيف نيتش طا ابسيشي :

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
`;metouro `n =a : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen ieth-metoero in oe-wai e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: اورو إن اوواي
ُ إيڤول خين إيث ميت
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit I Koningen , zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن سفر الملوك األول

النبوة

De profetie

Ouoh `pcaji mp afpwh sa yliac efjw
mmoc : je `eker ouoh `ntok `mpima peje
yliac :
اووة إ صاجي مب أفبوة شا إيلياس إفجو إمموس  :جي إك
إير اووة إنتوتك إم بي ما بيجي إيلياس :

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van dinsdag
نبوات الساعة السادسة من
يوم الثالثاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezeke3l pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Jezechiël Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين ييزيكيئيل پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلت َ ُك ْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

De profetie

النبوة

Nai ne nyetefjw `mmwou `nje `Adwnai `P=o=c
je hyppe anok oubyk ouoh ]na;wkem
`ntacyfi `ebol qen peckwhi ouoh ]nafw]
`nouref[i`njonc `ebol `nqytk nem ou`anomoc@
 جى: إممواو إنجى أدوناى إبشوويس
ناى نى نى إيتيف جو
ُ
 اووه تينا ثوكيم إنطا سيفى إيفول خين: هيبى آنوك أوفيك
. او ريف تشي إنجوس
ُ  اووة تي ناف اوتي إن: بس كوهى

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

Mah`;yk `epicyou `ntekareh `erok `ebol ha
pipethwou @ ouoh `mper[isipi e;be
@ tekmetat`cbw
هواو :
ما إهثيك إيبي سيو إنتيك أريه إيروك إيفول ها بى بيت
ُ
اووة إمبير تش شيبي إثفي تيك ميطات إسفو.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Masenak `e`pswi hijen
vyethisennoufi `nciwn

outwou

ef[oci

توواو إفتشوسى فى إت هي شين
او
ُ
ُ ماشيناك إإبشوى إيجين
. نوفى إن سيون

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van dinsdag

نبوات الساعة التاسعة من
يوم الثالثاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر الت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Etafnau de `nje `p=o=c v] je au`asai `nje
@ nikakia `nte nirwmi hijen pikahi
ذى إنجى إبشويس إفنوتى  :جى أف أشاى إنجى
إيطاف ناف ِّ
نى كاكيا إنتى نى رومى هيجين بى كاهى .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

De profetie

النبوة

` ]covia kwtnac `nouyi @ ouoh actajro
A
`nsasf `nctulloc qarof @
 اووه أس طاجرو إن: أ تى صوفيا كوت ناس إن أو إى
.شاشف إن ستيلوس خاروف

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Masenak `e`pswi hijen
vyethisennoufi `nciwn

outwou

ef[oci

توواو إفتشوسى فى إت هي شين
او
ُ
ُ ماشيناك إإبشوى إيجين
. نوفى إن سيون

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Dani3l pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Dani-iel Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين دانييل پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Daniël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن دانيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Anok Daniyl ainau qen `thoracic
`mpi`ejwrh@ nai nau pe sa `ntou,w
`nhan`;ronoc .
آنوك دانيئيل آيناف خين إت هوراسيس إمبى إبجوره  :ناى
ناف بى شا إنتو كو إن هان إثرونوس.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

النبوة

De profetie

` ;ok de pasyri tasiois `n]covia@ je ere
n
`metremnhyt cwtem nak.
إنثوك ذي باشيري طاشيش انتي صوفيا :جي ايري ام ميت
مين هيت سوتيم ناك.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van dinsdag

نبوات الساعة الحادية عشرة
من يوم الثالثاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh ec`eswpi qen pi`ehoou `et`emmau ejen
twou niben et[oci @ nem` ejen kalamvo
@ niben et`hloulwou
طواو
إيهواو إيتى إمماف إيجين
اووه آس شوبى خين بى
ُ
ُ
او.
نيفين إتتشوسى  :نيم إيجين كاالمفو نيفين إت
إهلو لوو ُ
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

النبوة

De profetie

Pasyri `areh `eninomoc `nte pekiwt@ ouoh
@ `mper,w`ncwk `nnico[ni nte tekmau
باشيرى آريه إينى نوموس إنتى بيك يوت :اووه إمبير كو
إنصوك إنتى سوتشنى إنتى تيك ماف .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De nacht van woensdag van het heilige pascha
ليلة األربعاء من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van de
nacht van woensdag
نبوات الساعة االولي من ليلة
األربعاء من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezeke3l pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Jezechiël Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين ييزيكيئيل پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلت َ ُك ْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh aoucaji `nte `P=o=c swpi haroi
fjw`mmoc @ Je `psyri `m`vrwmi@ hyppe
auswpi nyi `nje `pyi `mpI=c=l `eumoujt
او صاجى إنتى إبتشويس شوبى هاروي إفجو إمموس
اووه آ ُ
 :جى إبشيرى إم إفرومى  :هيبى أفشوبى نى إنجى إب إى
إمبى إسرائيل إفموج .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezeke3l pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Jezechiël Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين ييزيكيئيل پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلت َ ُك ْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Pcaji `m`p=o=c afswpi saroi efjw mmoc : je
`psyri `m`vrwmi ajoc nac : je `n;oepe `pkahi
`ete `mpefji `mwou de .
إبصاجي إم إبشويس أفشوبي شاروي إفجو إمموس  :جي
إبشيري إم إفرومي أجوس ناس  :جي إنثو إيبي إبكاهي إيتي
إممواو ذي.
إمبيف جي
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van de
nacht van woensdag
نبوات الساعة الثالثة من ليلة
األربعاء من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Amwc pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Amos Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين آموس پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Amos de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن عاموس النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ouoi `nnyeter `epi;umin `epi`ehoou `nte `P=o=c
erou nwten `epai `ehoou `nte `P=o=c @ ouoh pai
@ `ehoou `nou,aki ouoh `nouwini an pe
اووي إن ني إيت إير إيبي ثيمين إيبي إيهواو إنتي إبشويس :
إيرو نوتين إيباي إيهواو إنتي إبشويس  :اووة باي إيهواو إن
اواويني أن بي .
نو كاكي اووة إن ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van de
nacht van woensdag
نبوات الساعة السادسة من
ليلة األربعاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Nai ne ny`etefjw `mmwou `nje `P=o=c `nte
nijom V] `nte pI=c=l @ je ichyppe `anok
]natako `ebol qen paima `mpe`m;o
@ `nnetenbal `ebol
ناى نى نى إيتيف جو إممواو إنجى إبتشويس إنتى نى جوم
إفنوتى إنتى بى إسرائيل  :جي إيس هييبي أنوك تي ناطاكو
إيفول خين بي ما إم بي إمثو إن ني تين نافال إيفول.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van de
nacht van woensdag
نبوات الساعة التاسعة من
ليلة األربعاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen `wc3`e pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen osie-e Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين اوسي پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Hosea de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن هوشع النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Moinwou `P=o=c oupe teknatyif nwou
]moinwou `nhanio] `natsyri @ nem han `mno
@eusou`wou Noukaki`a tyrou qen Galgala
نواو إن
نواو  :موى
اوبى تيك ناتيف
موى
ُ
ُ
نواو إبتشويس ُ
ُ
نو كاكيا
اواو ُ
شو ُ
هان يوتى إن أتشيرى  :نيم هان إم نوتى إف ُ
تيرو خين تي جاليلي أ.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van de
nacht van woensdag
نبوات الساعة الحادية عشرة
من ليلة األربعاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
]covvi`a
`nte
Colomon
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen tie-soefia inte solomon Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين تي صوفيا پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Wijsheid van Salomo de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكت ُه ا ْل ُمقَ َّد،ان النَّ ِبي
ُ ِم ْن سفر ا ْلح ْك َمة ِل
ِ سلَ ْي َم

النبوة

De profetie

@ ]cov``ia gar `ckim `eqoun `enyetkim tyrou
`cvoh ouoh `cnyou `ebol hiten `ptyrf e;be
@ pectoubo
تى صوفيا غار إسكيم إيخون إينى إتكيم تيرو  :إسفوه اووه
إسنيو إيفول هيتين إب تييرف إثفى بيس توفو .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De dag van woensdag van het heilige Pascha
يوم األربعاء من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van woensdag

نبوات باكر من يوم األربعاء
من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh actwnc `nje ]cunagwgy tyrc `nte
nensyri `mpI=c=l `ebol qen `psafe `ncina kata
nouparemboly .
اووه أس طونس إنجى تى سيناغوجى تيرس إنتى نين شيرى
نو باريم
إمبى إسرائيل  :إيفول خين إبشافى إن سينا كاطا ُ
فولي.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

النبوة

De profetie

@Swpi `ere `h;yk ,y `e=v=] qen pekhyt tyrf
@ ouoh `mper[ici `mmok `e`hryi `ejen tekcovi`a
شوبى إيرى إهثيك شى إإفنوتى خين بيك هيت تيرف  :اووه
إمبير تشيسى إمموك إإهرى إيجين تيك صوفيا .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen `wc3`e pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen osie-e Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين اوسي إي پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Hosea de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن هوشع النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ouoh afsenaf `nje evrem nem hanaccuroc
ouoh afouwrp `nhan `precbuc ha `pouro
`nIarim.
اووه آفشيناف إنجى إفريم نيم هان أس سيروس  :اووه أف
اورو إن ياريم .
اواورب إن هان إبريس فيس ها إب ُ
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

`Tar,y `n]covia pe `erho] `m`P=o=c : ouoh
aucwnt nem `mpictoc qen tote.
إت أرشي إن تي صوفيا بي إيرهوتي إم إبشويس  :اووة أف
سونت نيم إم بيستوس خين توتي .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van woensdag

نبوات الساعة الثالثة من يوم
األربعاء من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Qen `pjin `;rev ara`w,w `mpilaoc : `ebol
`mpef[imwit `qajwou `nje V].
خين إبجين إثريف أرا اوكو إمبى الؤس إيفول  :إم بيف تشى
خاجواو إنجى إفنوتى .
مويت
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

]Vyet ]`cbw gar `noucoj `foi `m`vry
]`mvyettem velj `evelj @ nem `m`vry
`mvettounoc vyetenkot qen ouhunim
efhors .
اوسوج إفوى إم إفريتى إمفى إت تيم
فى إت تي إسفو غار إن ُ
تونوس في إي تين كوت
فيلج إى فيلج  :نيم إم إفريتى إمفيت ُ
خين اوهي نيم إف هورش .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Eswpi de afsanceuh hat `eqoun `n;e
`noukah : ouoh nefcebte `noub `n;e ouomi nai
tyrou .
اوكاة :
إي شوبي ذي أف شان سيفه هات إيخون إن ثي إن ُ
او اومي ناي تيرو.
إنوب إن ثي ُ
اووة نيف سيفتي ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

النبوة

De profetie

Pasyri areh `nna`entoly `nnek`erpou `wbs :
ouoh `mperobs `kepcaji `ntata`pro `mper,af
`ncwk.
باشيري أرية إن ناإندولي إن نيك إيربو اوبش  :اووة إمبير
اوبش إك إبصاجي إن طاطاإبرو إمبير كاف إنسوك.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van woensdag

نبوات الساعة السادسة من
يوم األربعاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Peje `mwucyc de nahren pilaoc je
jemnom] @ `ereten `ohi `eraten ;ynou
`eretennau `epioujai pi`ebol hiten `P=o=c.
بيجى مويسيس يى ناهرين بى الؤس جى جيم نومتى  :إيري
اوجاى بى إيفول
ثينو إيري تين ناف إيبى ُ
اوهى إيراتين ُ
تين ُ
هيتين إبتشويس .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Cwtem `enai `pyi `niakwb nentau;ahmou qen
`vran `mV] `mpi=c=l : `etiri `mpefmeui qen
oume an oude qen oudikeocuny.
ثاهمو خين إفران
سوتيم إي ناي إبئي إن ياكوب نين طاف
ُ
اوذي
اومي أن ُ
إمبي إسرائيل  :إيت إيري إم بيف ميفئي خين ُ
اوذيكيؤ سيني.
خين ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

Cwtem pasyri `eou`cbw `nterwi @ ouoh
vyet`areh `eroc `nneftako @ ouoh Eu`ejemc
qen nef`cvotou.
سوتيم باشيرى إى او إسفو إنتى روى  :اووه فى إيطا آريه
إيروس إن نيف طاكو  :اووه إف إى جيمس خين نيف
إسفوتو .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van
woensdag
نبوات الساعة التاسعة من
يوم األربعاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر الت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh abraam ne ouqello pe eafaiai qen
nef `ehoou @ ouoh `a`P=o=c `cmou `eabraam
kataca `nry] niben.
او خيللو بى إى آف آى آى خين نيف إإيهواو :
اووه أبرآم نى ُ
اووه آإبتشويس إسمو إى أبرآم كاطا صا إنريتى نيفين .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Pi`ari;moc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pi-arithmos inte Moisies Pie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف: إيڤول خين پي آريثموس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Numeri de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي
َ ِم ْن س ْفر العدد ِل ُمو

النبوة

De profetie

Ouoh au`i `nje nensyri `mpi=c=l : ]cunagwgy
tyrc `e`hryi `e`ptwou `ncina qen piabot `nhouit.
اووه أف أي إنجى نين شيرى إمبى إسرائيل  :تى سينا غوجى
إإبطواو إن سينا خين بى أفوت إن هوييت .
تيرس إإهرى
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

النبوة

De profetie

Pasyri `mpen `;roucormek `nje hanrwmi
`n`acebyc @ oude `mperraou`w `eswp ausan]ho
`erok eujw`mmoc.
باشيرى إم بين إثرو صورميك إنجى هان رومى إن آسي فيس
اواو إيشوب أف شان تيهو إيروك إفجو
ذى إمبير را ُ
ُ :
او ِّ
إمموس .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Mytjij
`m`p=o=c
jemjom
`emtanqo
`ntapefmaje : `e`hrws `ecwtem alla
netennobi `ahi `eratou qen netenmy].
إم إيت جيج إم إبشويس جيم جوم إم طانخو إن طاب إف
ماجي  :إإهروش إي سوتيم ألال نيتن نوفي أهي إيراطو خين
تين ميتي .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Zaxariac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Zacharias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين زاخارياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Zacharias de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن زكريا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Euemi `nje ni,ananeoc ni`ecwou : etou`areh
erwou je oucaji `nte `P=o=c pe.
إيطو أرية
إيسواو :
إف إيمي إنجي ني خا نا نيؤس ني
ُ
ُ
او صاجي إنتي إبشويس .
إيرواو جي ُ
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van woensdag

نبوات الساعة الحادية عشرة
من يوم األربعاء من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ E;be vai pairp] e`tef jw `mmwou `nje `P=o=c
je hyppe `anok ei`ehiou`i `nnicen] `nte ciwn
`nou`wni @ `enase`ncouenf `ncwtp `nkoh cabol
eftaiyout `eneccen].
إممواو إنجى إبتشويس  :جى
إثفى فاى باى ريتى إيتيف جو
ُ
هيبى آنوك إى إيهي اووى إن نى سينتى إنتى سيون إن
إنسو إينف إنصوتب إنكوه صافول إيطاي
اواوينى  :إينا شي
ُ
ُ
اوويت إيني سينتي .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De nacht van donderdag van het heilige pascha
ليلة الخميس من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van de
nacht van donderdag
نبوات الساعة األولي من ليلة
الخميس من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh afolt `nje `ou=p=n=a @ ouoh afent `eqoun
e]auly etcaqoun @ ouoh hyppe ic piyi
@`eafmoh `ebol @ qen `pw`ou `nte `P=o=c
اووه آف اولت إنجى او إبنفما  :اووه آف إينت إيخون إيتى
آفلى إت صاخون  :اووه هيبى إيس بى إى إ آفموه إيفول :
اواو إنتى إبشويس.
خين إب ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van de
nacht van donderdag
نبوات الساعة الثالثة من ليلة
الخميس من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Amwc pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Amos Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين آموس پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Amos de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن عاموس النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ ]Nai ne ny`etefjw `mwou `nje `P=o=c V
`areten senwten `eqoun `eby;yl ouoh
areten er`anomin.
إممواو إنجى إبشويس  :آريتين
ناي نى نى إيتيف جو
ُ
شينوتين إيخون إيفي ثليل اووه آريتين إير آنومين .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van de
nacht van donderdag
نبوات الساعة السادسة من
ليلة الخميس من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Amwc pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Amos Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين آموس پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Amos de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن عاموس النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Cwtem `epaicaji vai `etaicaji `mmof @ `ejen
;ynou `pyi `mPi=c=l @ nem qa vuly niben `etai
`enou `ebol @ qen `pkahi `n,ymi eujw`mmoc .
ثينو إب إى إم بى
سوتيم إي باى صاجى فاى إمموف  :إيجين ُ
إنو إيفول  :خين إبكاهي
إسرائيل  :نيم خا فيلي نيفين إيطاي ُ
إن كيمي إفجو إمموس .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van de
nacht van donderdag
نبوات الساعة التاسعة من
ليلة الخميس من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

E;be vai caji nem `pyi `mpI=c=l `psyri `m`vrwmi
@ ouoh ek`ejoc nwou @ je naine ny`etef
jw`mmwou `nje `Adwnai `P=o=c .
إثفى فاى صاجى نيم إبئي إمبى إسرائيل إبشيرى إم إفرومى :
نواو  :جى ناى نى نى إيتيف جو إممواو
اووه إك إيجوس
ُ
إنجى آدوناى إبشويس .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van de
nacht van donderdag
نبوات الساعة الحادية عشرة
من ليلة الخميس من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Naine ny`etef `mmwou `nje `P=o=c : je my vy
`esafhei my `fnatwnf an je.
إممواو إنجى إبشويس  :جى مى فى إي
ناى نى نى إيتيف جو
ُ
شاف هيي مى إفنا طونف آن جى .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Dag vanWitte donderdag
يوم خميس العهد

De profetieën van het
eerste uur van witte
donderdag
نبوات باكر من يوم الخميس
الكبير من البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Af`i de `nje pi`amalpk : ouoh afbwtc `e`pI=c=l
qen Ravazin.
أف إي إنجى بى أماليك  :اووه أف فوتس إيبى إسرائيل خين
رافازيِّن.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Mwucyc de af[i nensyri `mpI=c=l : `ebol qen
teru;ra :alacca.
مويسيس ذي أفتشي نين شيري إمبي إسرائيل  :إيفول خين
تير إثرا صاالس صا .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

:

De profetie

Ws `ebol qen oujom `nktm]co [ici
`ntek`cmy `n;e noucalpigx.

اوجوم إن كتمتي سو تيسي  :إنتيك إسمي
اوش إيفول خين ُ
نو صالينكس.
إنثي ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Naine nyetap jw `mmwou : je `teu,y
e;na`ernobi.
ناي ني ني إيت هاب جو إممواو  :جي إت إفشي إثنا
إيرنوفي.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van witte
donderdag
نبوات الساعة الثالثة من يوم
الخميس الكبير من البصخة
المقدسة

De profetie
النبوة
` bolqen
E
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte MoisiesPie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Acswpi de menenca pefrac] @ peje
Mw`ucyc nahren pilaoc @ je `n;wten
`ateten`iri `nounis] `nnobi.
ذى مينينصا بيف راستى  :بيجى مويسيس ناهرين
آس شوبى ِّ
اونيشتى إن نوفى.
بى الؤس  :جى إنثوتين آ تي تين إيري إن ُ

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

]covi`a de ec`emou `etec Yu,y @ ouoh `cnaswp
`eroc `nnyetkw] `ncwc.
ذى سى إسمو إيتيس إبسيشى  :اووه إسنا شوب
تى صوفيا ِّ
إيروس إن نى إتكوتى إنسوس .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Zaxariac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Zacharias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين زاخارياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Zacharias de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن زكريا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh `n;ok qen pic`nof `ntekdia;yky
:akjoou `ebol `nny`etcwnh `ntak `ebol.
اووة إنثوك خين بي إثنوف إنتيك ذي ياثيكي  :أك جو إيفول
إن ني إت صونه إنطاك إيفول.

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Niparoimi`a `nte Colomwn : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen nie-parimeia inte solomon e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إيڤول خين ني باريميا
.إفجو إمموس

Uit Spreuken, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد، ِم ْن أمثال سليمان

De profetie

النبوة

Pasyri ari ho] qa`thy `nnacaji sopou `erok
: `nkm`etanoi nai `ete sare `vrwmi.
 إن كيم: باشيري أري هوتي إن نا صاجي شوبو إيروك
. إيطاني ناي إيتي شاري إفرومي

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van witte
donderdag
نبوات الساعة السادسة من
يوم الخميس الكبير من
البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Cwtem `a`pcaji `mp[oic ]Ioude`a tyrc : naine
nyetefjw `mmwou `nje `P=o=c.
سوتيم أ إبصاجى إم إبشويس تى يوذي أ تيرس  :ناي نى ني
إممواو إنجي إبشويس.
إيطاف جو
ُ

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh `n;wten `pyi `mpI=c=l @ cwtem `e`pcaji
`m`p=o=c @ naine nyet`ef jw`mmwou `nje `adwnai
@ `P=o=c.
اووه إنثوتين إبئي إمبى إسرائيل  :سوتيم إإبصاجي إم
إممواو إنجى أدوناى
إبشويس  :ناى نى نى إيتيف جو
ُ
إبشويس.

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
I3cov
`p23ri
`nCirax
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen Iesoe ibshieri incirach Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى: إن سيراخ پي إپروفيتيس
ُ إيڤول خين إي
ِ سو ِإپشيري
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jozua Zoon van Sirach, de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
ين
َ ِم ْن ِيشُو
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سيراخِ النَّ ِبي
َ ع اِ ْبن

النبوة

De profetie

Nim pe;nanai `nourefmou] `aresan pihof
loxf @ nem ouon niben e;mosi `eqoun
`eni;yrion.
موتى أرى شان بى هوف لوكسف :
اوريف ُ
نيم بيثنا ناى إن ُ
اواون نيفين إثموشى إيخون إينى ثيريون.
نيم ُ

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van witte
donderdag
نبوات الساعة التاسعة من
يوم الخميس الكبير من
البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر الت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Acswpi de menenca naicaji nai : `aV] caji
nem Abraam efjw `mmoc.
ذى مينينصا ناى صاجى ناى  :أ إفنوتى صاجي نيم
آس شوبى ِّ
أبرآم إفجو إمموس .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ou`pneuma `nte `p=o=c et,y hijwi @ e;bevai
af;ahct `ehisennoufi `nnihyki.
او إبنفما إنتى إبشويس إتكى هيجوى  :إثفى فاى أف ثاهست
إيهي شينوفي إن ني هيكي.

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر الت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

De profetie

النبوة

Apiouro dencodoma `ei `ebol `etwmt e
Abraam : menenca `etrefkotf `ebol qen
pi[oj[ej.
 ميننصا: اورو ذين صوذوما إي إيفول إطومت إي أبرآم
ُ أ بي
.إتريف كوتف إيفول خين بي تشوج تيج

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ ]`Fonq `nje `p=o=c vy`etaf ]hap `eroi `mpairy
nem pipantokratwr
]vy`etaf
`mkah
`ntau,y.
إف اونخ إنجى إبشويس فى إيطاف تى هاب إيروى إم باي
ريتي  :نيم بى باندو كراطور فى إيطاف تى إمكاه إنطا
إبسيشى.

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van witte
donderdag
نبوات الساعة الحادية عشرة
من يوم الخميس الكبير من
البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Hyppe ef`eka] `nje paalou @ ef`e[ici ouoh
ef`e[iw`ou `emasw.
هيبى إف إى كاتى إنجى با آلو  :إف إتشيسى اووه إف إتشى
اواو إيماشو .
ُ

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Qen pi`ehoou ete `mmau oun ou;uciac tyrion
: naswpi myoc qen ,ymi.
اوثي سياس تيرون :
اون ُ
خين بي إيهواو إيتي إمماف ُ
ناشوبي مي اوس خين كيمي .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Zaxariac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Zacharias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين زاخارياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Zacharias de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن زكريا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Qen pi`ehoou ete`mmau ef`e`asai qen Il=ym
= :
`nje pinehpi `m~`vry] `mpnehpi.
خين بي إيهواو إيتي إمماف إف إ أشاي خين يروساليم :
إنجي بين إيهبي إم إفريتي إم بين إيهبي.

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De nacht van goede vrijdag van het heilige pascha

ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

De profetieën van het
eerste uur van de nacht
van goede vrijdag

نبوات الساعة األولي من ليلة
الجمعة العظيمة من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

E;be vai hyppe `anok ]naouwrp sarwten
`nhanhof `nrefqwteb @ nai `ete `mmon `sjom
`emou] `erwou @ ouoh cena[ila'in `mmoten
pe je p=o=c.
اواورب شاروتين إن هان روف
إثفى فاى هيبى أنوك تينا ُ
إيرواو :
إنريف خوتيب  :ناى إيتى إممون إشجوم إفموتي
ُ
اووه سينا تشى البسين إمموتين بيجى إبشويس.

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van de nacht
van goede vrijdag

نبوات الساعة الثالثة من ليلة
الجمعة العظيمة من البصخة
المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh `aoucaj `nte `Po=c= swpi haroi efjw
`mmoc : je `Psyri `m`vrwmi `pyi `m`pI=c=l :
auswpi hijen poukahi : ouoh au[aqmef
qen poumwit nem nou`idwlon nem qen
nou[wqem.
او صاجى إنتى إبشويس شوبى هاروى إفجو إمموس :
اووه أ ُ
جى إبشيرى إم إفرومي إبئي إم إب إسرائيل  :أفشوبى هيجين
بوكاهي  :اووه أف تشاخ ميف خين بومويت نيم نو إيذولون
نيم خين نو تشوخيم .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van de nacht
van goede vrijdag

نبوات الساعة السادسة من
ليلة الجمعة العظيمة من
البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh `aoucaji `nte p=o=c swpi haroi efjw
`mmoc @ je `psyri `m`vrwmi `ajoc nac @ je `n;o
pe pikahi `ete`mef[imwou.
اووه أ او صاجى إنتى إبشويس شوبى هاروى إفجو إمموس :
جى إبشيرى إم إفرومى  :أجوس ناس  :جى إنثو بى كاهى
إيتى إمبيف تشى مواو .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van de
nacht van goede vrijdag

نبوات الساعة التاسعة من
ليلة الجمعة العظيمة من
البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ E;be vai nai ne nyet`efjw `mmwou `nje `P=o=c
je
hyppe
`anok
]navactou
ouoh
]naerdokimazin `mmwou.
إممواو إنجى إبشويس  :جى
إثفى فاى ناى نى نى إيتيف جو
ُ
إممواو .
هيبى آنوك تينا فاستو اووه تينا إير ذو كيمازين
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iezekeyl pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jezeke-iel Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يزيكيئيل پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن حزقيال النَّ ِبي

النبوة

De profetie

@ Ouoh `n;ok hwk `psyri `m`vrwmi
`ari`provyteuin ouoh ek`ejoc @ je nai ne
nyet`efjw `mmwou `nje `P=o=c @ `nnensyri
`nAmmwn nem `pousws.
اووه إنثوك هوك إبشيرى إم إفرومى  :آرى إبروفي تيفين
إممواو إنجى
اووه إك إيجوس  :جى ناى نى نى إيتيف جو
ُ
إبشويس  :إن نين شيرى إن آمون نيم بوشوش .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van de nacht
van goede vrijdag

نبوات الساعة الحادية عشرة
من ليلة الجمعة العظيمة من
البصخة المقدسة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Amwini nihi`omi e;nyou qen ounau @ `noulaoc
gar an pe `eouon `ntaf `mpika] @ e;be vai
`nnef senhyt qarwou `nje vyetaf;amiwou.
إنو الؤس غار آن
أمويني ني هيومي في
نو ناف ُ :
إثنيو خين ُ
ُ
اواون إنطاف إمبي كاتي  :إثفي فاي إن نيف شينهيت
بي إي ُ
ثاميو .
خارواو إنجي في إيطاف
ُ
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Dag van goede vrijdag
يوم الجمعة العظيمة

De profetieën van het
eerste uur van goede
vrijdag
نبوات باكر من يوم الجمعة
العظيمة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen pjwm pidevteronomin `nte
Mw`vc3c pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e0
= v
2wpi neman `am3n e4gw `mmoc .
Ivol gen pie zevte-ronomien inte Moisies Pie
iprofities e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen
amien ef kho immos.

إيڤول خين إبجوم بى ذيفتي رو نومين إنتى مويسيس پي
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين: إپروفيتيس
.إفجو إمموس
Uit Deuteronomium de Profeet, zijn heilige zegen
zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي
َ ِم ْن التَّثْنِيَ ِة ِل ُمو

النبوة

De profetie

Peje mw`uciic `nnensyri `mpIc==l @ je
@ ]erme;re nwten `mvoou `n`tve nem `pkahi
je qen outako e`reten`etako .
بيجي مويسيس إنين شيري إم بي إسرائيل  :جي تي إير
ميثري نوتين إم فواو إن إتفى نيم إبكاهي  :جي خين او طاكو
إيري تين إيطاكو .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

=Cwtem `tve ouoh [i`cmy `pkahi @ je Po=c
petafcaji @ hansyri ai`jvwou ouoh ai[`acou.
سوتيم إتفي اووة تشي إسمي إبكاهي  :جي إبشويس بي طاف
صاجي  :هان شيري أي إيجفواو اووة أي تشي أسو .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
Palin `ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Palin ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: پالين إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،وأيضا ً ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Nai ne etere P=o=c efjw `mmwoc je bwk
`eqoun ha petra `ntetenhyp tyuten qen
`pkahi `mpe`m0o `ebol `m`pwou `ntefjom .
ناي ني إت إيري إبشويس إفجو إمموس  :جي فوك إيخون ها
بيترا إنتي تين هيب خين إبكاهي إمبي إمثو  :إيفول إم إب
اواو إنتيف جوم .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Pkahi `pkahi cwtem `e`pcaji `mP=o=c @ Cqai
`mpirwmi je ourwmi pe auhitf @ je
`fnaernis] an qen nef`ehoou .
إبكاهي إبكاهي سوتيم إإبصاجي إم إبشويس  :صخاي إمبي
رومي جي اورومي بي أف هيتف  :جي إفنا إير نيشتي أن
خين نيف إيهواو .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
Palin `Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c
: `ere pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Palin Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef
kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،وأيضا ً ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Palin afjoc `nje ieremiac `nLafaqsour :
]je `ereten `eswpi qen oucyou nem netenio
teten] `e`hren ]me;myi .
بالين أفجوس إنجي ييريمياس إن الفاخشُور  :جي إيرتين
إيشوبي خين اوسيو نيم ني تين يوتي تي تين تي إإهرين تي
ميثمي .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Eic hyppe de `P=o=c natako `n]oikoumeny :
ouoh `fnaaic `njai`e ouoh efna[`wlp .
إيس هيببي ذي إم إبشويس نا طاكو إن تي إيكوميني  :اووة
إف ناآيس إنجايي اووة إفنا تشا اولب .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
]covvi`a
`nte
Colomon
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen tie-soefia inte solomon Pie iprofities
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen amien
ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين تي صوفيا پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Wijsheid van Salomo de Profeet, zijn
heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
.ين
ِ سةُ فَ ْلت َك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ان النَّ ِبي
ُ ِم ْن سفر اِ ْلح ْك َمة ِل
ِ سلَ ْي َم

النبوة

De profetie

Ef`ejorjf `nou`,rwm e;be je `mpef] `hloj
`epenhyt @ ouoh ef] `e`hren nen`hbyoui ouoh
ef]ersws nan .

إف إيجروف إن او إكروم إثفي جي إم بيف تي إهلوج إي بين
إهيؤوي اووة إفتي إيرشوش
هيت  :اووة إفتي إإهرين نين
ِّ
نان .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Af`pwsy `nenref]hap `m`pkahi pet;e`mwou
`nniourwou : `ejen ni`;ronoc petjoou `nniouyb
`nai`,malwtoc .

أف إب اوشي إنين ريفتي هاب إم إبكاهي بيت ثي إممواو إن
اوويب
ني أورو او  :إيجين ني إثرونوس بيت جواو إن ني ِّ
إن أي إخمالوتوس .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Zaxariac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Zacharias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين زاخارياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Zacharias de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن زكريا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

ouoh au`emi `nje ni,ananeoc niecwou
`etou`areh `erwou : je oucaji `nte `P=o=c pe .
اووة أف إيمي إنجي ني كانا نيؤس ني إيسواو إت او أرية
إيرواو  :جي اوصاجي إنتي إبشويس بي .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Mixaiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Micha-iejas Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين ميخائياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Micha de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلت َك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن ميخا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

]Ouoi `ntayvx3 je afmounk `nje pirefero
`ebol hijen `pkahi : ouoh vyetcoutwn qen
nirwmi `fsop an .

اووي إنطا إبسيشي جي أفمونك إنجي بي ريف إيرهوتي
ِّ
إيفول هيجين إبكاهي  :اووة في إيت صوطون خين ني رومي
إف شوب أن .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
derde uur van goede
vrijdag
نبوات الساعة الثالثة من يوم
الجمعة العظيمة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
5jenec3c
`nte
Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen tie khe-nesies inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين تى جي ني سيس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Genesis de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر الت َّ ْكوين ِل ُمو
َ  بَ َر َكت ُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Acswpi de meneca nai caji autame Iwcyv
eujw `mmoc @ je pekiwt `s;orter @ ouoh af[i
`mpefsyri `cnau Manaccy nem Evrem af`i ha
Iakwb .
أس شوبي ذي مينينصا ناي شاجي أف طامي يوسيف إفجو
إمموس  :جي بيك يوت إشتورتير  :اووة أف إي إمبيف
شيري إسناف ماناس سي نيم إفريم أف إي ها ياكوب .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

P=o=c pet]nyi `noulac `n`cbw @ e;ri`emi `arewan
`tho] `noucaji swpi .
إبشويس بيت تي ني إن او الؤس إن إسفو  :إثري إيمي أري
او أن إتهوتي إن اوصاجي شوبي .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
Palin `ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Palin ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: پالين إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،وأيضا ً ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoi `ntouyvx3
je auco[ni `nouco[ni
qarwou `mmin `mmwou eujw `mmoc : Je
marencwnh `mpi`;myi je `foi `natsau nan.
اووي إنتو إبسيشي جي أف سوتيشيني إن اوسوتيني خارواو
ِّ
إممين إممواو إفجو إمموس  :جي مارين صونه إمبي إثمي
جي إفؤي إن أت شاف نان .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
Palin `ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Palin ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: پالين إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،وأيضا ً ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Nim pe vyeonyou `ebol qen `edwm `p`;rosres
`nnef`hbwc `ebol qen Bwcor @ efcai`wou
`mpairy] qen ou`ctoly `njonc qen oujom .
نيم بي في إثنيو إيفول خين إدوم إم إثروش ريش إننيف
إهفوس إيفول خين فوصور  :إف صاي اواو إم باي ريتي
خين او إستولي إنجوس خين اوجوم .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Amwc pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Amos Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين آموس پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Amos de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن عاموس النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ovoh Pu F5 Pipantokratwr
f3etsi
nem `pkahi : ovoh a4`0ro `mmo4 `ekim ovoh
ev`eerh3bi `nge n3t3rov et2op .
اووة إبشويس بي باندوكراطور في إتشي نيم إبكاهي  :اووة
أف إثرو إمموف إي كيم اووة إف إييرهيفي إنجي ني تيرو
إتشوب .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Iwb pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Joob Pie iprofities e-re pef esmo eso-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يوب پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Job de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن أيوب النَّ ِبي

النبوة

De profetie

etaucwtem `eroi au]`h;you @ au,arwou de
`e`hryi `ejen paco[ ni .
إيطاف سوتيم إيروي أف تي إهثيو  :أف خارواو ذي إإهري
إيجين باسوتشيني .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
zesde uur van goede
vrijdag

نبوات الساعة السادسة من
يوم الجمعة العظيمة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
Pi`ari;moc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pi-arithmos inte Moisies Pie iprofities e-re
pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف: إيڤول خين پي آريثموس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Numeri de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا آ ِم
. ين
َ ِم ْن س ْفر العدد ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh `etafcwtem `nje pi,ananeoc `pouro
`ndarad vyetsop hi`psafe : je af`i` nje
`pI=c=l `e`vmwit `n`a;arim .
اووة إيطاف سوتيم إنجي بي كانا نيؤس إبؤرو إن ذاراذ في
إيت شوب هي إبشافي  :جي أف إي إنجي إمبي إسرائيل
إإفيومت إن أثاريم .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`M`vry] `nou`ecwou `eauenf `e`pqolqel : nem
`m`vry] `nouhiyb `m`pem`;o `mvyetqok `mmof
efoi `nat`cmy.
إيسواو إي أف إنف إي إب خول خيل  :نيم إم
إم إفريتي إن او
ُ
اوهييب إمبي إمثو إمفي إتخوك إمموف إفؤي إن
إفريتي إن ُ
أت إسمي .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
Palin `ebolqen Yca`iac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Palin ivol gen Ieca-iejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: پالين إيڤول خين إيصائياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،وأيضا ً ِم ْن إشعياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

hyppe ic v] pacwtyr @ `P=o=c ei`eswpi
`ere`h;yi,y `erof.
هيبي إيس إفنوتي باسوتير  :إبشويس إي إي شوبي إيري
إيري إهثي شي إيروف .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Amwc pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Amos Pie iprofities e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي: إيڤول خين آموس پي إپروفيتيس
.نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Amos de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons,
Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن عاموس النَّ ِبي

النبوة

De profetie

hyppe ic v] pacwtyr @ `P=o=c ei`eswpi
`ere`h;yi,y `erof.
اووه إس إفنوتي باسوتير  :إبشويس إي إيشوبي إيري
إهثيشي إيروف .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
negende uur van goede
vrijdag

نبوات الساعة التاسعة من
يوم الجمعة العظيمة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Ieremiac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen jeremejas Pie iprofities e-re pef
esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين يريمياس پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jeremia de Profeet, zijn heilige zegen zij
met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`P[oic matamoi ouoh ei`emi @ tote ainau
`enou`hbyou`i @ `Anok de `m`vry] @ `nouhiyb
`natpethwou @ `euini `mmof `esatf ouoh
`mpi`emi.
إنو إهفي
إبشويس ماطاموي اووة إي إيمي  :توتي أيناف ُ
هواو :
اووي  :أنوك ذي إم إفريتي  :إن نو هييب إن أت بيت
ُ
ُ
إف إيني إمموف إي شاطف اووة إمبي إيمي .

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Zaxariac pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen Zacharias Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين زاخارياس پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Zacharias de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن زكريا النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Ouoh ef`ei `nje `P=o=c panou]
nefaggeloc tyrou nemaf .

@

ouoh

 اووة نيف أنجيلوس: اووة إف إي إنجي إبشويس بانوتي
. تيرو نيماف
ُ

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
elefde uur van goede
vrijdag

نبوات الساعة الحادية عشرة
من يوم الجمعة العظيمة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
pido7odoc `nte Mw`vc3c
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.
Ivol gen pie zokso-zos inte Moisies Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef kho
immos.
 إيرى: إيڤول خين بي ذوكصوذوس إنتى مويسيس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Exodus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ ِم ْن س ْفر ا ْل ُخ ُروج ِل ُمو
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي

النبوة

De profetie

Peje `~P[oic `mMw`ucyc nem `A`arwn qen
`pkahi `n`<ymi efjw `mmoc @ Je pai`abot vai
@ `tar,y `nte `nni` abot `nte ]rompi
بيجي إبشويس إم مويسيس نيم أأرون خين إبكاهي إن كيمي
إفجو إمموس  :جي باي أفوت فاي إت أرشي إنتي إن ني
أفوت إنتي تي رومبي .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen pileuitikon pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.
Ivol gen pie levie-tiekon Pie iprofities e-re pef esmo
es-o-web shopie Niemen amien ef kho immos.

 إيرى پيف إس ُمو: إيڤول خين بي ليفيتيكون پي إپروفيتيس
.إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Leviticus de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،سى النَّ ِبي
َ ِم ْن س ْفر الالويين ِل ُمو

النبوة

De profetie

)`e`hryi qen pi`abot `nsorp `ncou =i=d (myt `ftou
`mpi`abot :
hjin pinau `nrouhi `mpipac,a
`mP=o=c :
إفتو إمبي
إيسو ميت
إإهري خين بي أفوت إن شورب إن
ُ
ُ
أفوت  :هيجين بي ناف إن روهي إمبي باصخا إم إبشويس .

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

De profetieën van het
twaalfde uur van goede
vrijdag

نبوات الساعة الثانية عشرة
من يوم الجمعة العظيمة

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen
`0rinoi
`nte
Ieremiac
pi`prof3t3c : `ere pe4`cmov =e=0v 2wpi
neman `am3n e4gw `mmoc.

Ivol gen ithrini inte jeremias Pie iprofities ere pef esmo es-o-web shopie Niemen amien ef
kho immos.
 إيرى: إيڤول خين إثري ني إنتي يريمياس پي إپروفيتيس
.پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Klaagliederen van Jeremia de Profeet,
zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن مراثي إرمياء النَّ ِبي

النبوة

De profetie

`Anok `vrwmi `anok e;nau `e]methyki @ af`i
`e`hryi `ejwi qen pi`sbwt `nte pefjwnt .
أنوك إفرومي أنوك إثناف إيتي ميت هيكي  :أف إي إإهري
إيجوي خين بي إشفوت إنتي بيف جونت.

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

Introductie voor De profetieën
مقدمة النبوات
`Ebolqen Iwna pi`prof3t3c : `ere
pe4`cmov =e0
= v 2wpi neman `am3n
e4gw `mmoc.

Ivol gen Iona Pie iprofities e-re pef esmo es-oweb shopie Niemen amien ef kho immos.
 إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب: إيڤول خين يونا پي إپروفيتيس
.شوپي نيمان أمين إفجو إمموس
Uit Jona de Profeet, zijn heilige zegen zij met
ons, Amen.
َ آم
. ين
ِ سةُ فَ ْلتَك ُْن َمعَنَا
َ  بَ َر َكتُه ا ْل ُمقَ َّد،ِم ْن يونان النَّ ِبي

النبوة

De profetie

]Ouoh af`erho] `nje nirwmi qen ounis
`nho] : ouoh pejwou nafjeou pe.
اونيشتي إن هوتي :
اووة أف إيرهوتي إنجي ني رومي خين ُ
او بي.
اووة
بيجواو ناف جي ُ
ُ

Slotzang na De profetieën

ختام النبوات

Ov`wov `n5`triac =e=0v pennov5
2a `eneh nem 2a `eneh `nte ni`eneh
t3rov : `am3n.
Oe-o-oe in tie Itreejes es-o-web Pennotie sha
eneh nem sha eneh inte nie eneh tiro, amien.

 شا إينيه نيم شا: او إنتي إترياس إث ُؤ َّواب پين نُوتي
ُ او اوو
ُ
.تيرو أمين
ُ إينيه إنتى ني إينيه
Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God,
tot in eeuwigheid en tot in alle eeuwen der
eeuwen, Amen.

ْ ُّوس ِإلَ ِهنَا ِإلَى األَبَ ِد َو ِإلَى أَبَ ِد ا
آلبَا ِد ُك ِلِّ َها
ِ َم ْجدًا ِللثَّالُو
ِ ث ا ْلقُد
َ آم
.ين
ِ

