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الفتيلة األولى
Het eerste lont
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Celebrant

يقول الكاهن

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

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

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

Celebrant

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

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

Celebrant

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

جي أف إير إسكي بازين إيجون أف إير فويثين إيرون أف
أريه إيرون أف شوبتين إيروف أفتي آسو إيرون  ،أف تي
توتين أف إين تين شا إإهري إيطاي اونوثاي.
want Hij heeft ons beschermd en geholpen,
bewaard en aangenomen en met ontferming
omringd, Hij heeft ons gesterkt en tot dit uur
geleid.

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

يقول الكاهن

Celebrant

`N;of on maren]ho `erof hopwc `ntef`areh
`eron @ qen pai`ehoou e;ouab vai nem ni`ehoou
tyrou `nte penwnq @ qen hiryny niben@ `nje
pipantokratwr P¡ Pennou].
إنثوف اون مارين تيهو إيروف هوبوس إنتيف أريه إيرون خين
باي إيهواو إثؤواب فاى نيم ني إيهواو تيرو إنتي بين اونخ،
خين هيريني نيفين إنجي بي باندوكراطور إبشويس بين نوتي.
Laat ons dan ook bidden tot de Almachtige
Heer, onze God, dat Hij ons deze heilige dag
en alle dagen van ons leven in vrede bewaart.

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

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

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

Celebrant

إفنيب إبتشويس إفنوتي بي باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي
إخرستوس .
O Meester, Heer, Almachtige God, Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus,
أيها السيـد الـرب اإلله ضابط الكل أبــو ربنــا وإلهنـا
ومخلصنــا يســـوع المسيــح.

يقول الكاهن

Celebrant

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

wij danken U voor alles, om alles en in
alles,
نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال .

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

جي أك إير إسكي بازين إيجون أك إيرفويثين إيرون أف أريه
إيرون أف شوبتين إيروف أف تى آسو إيرون أف تى توتين
أك إين تين شا إإهرى إيطاى اون او ثاى.
want U heeft ons beschermd en geholpen,
bewaard en aangenomen, met ontferming
omringd, U heeft ons gesterkt en tot dit uur
geleid.

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

Diaken

يـقــول الـشماس
Twbh hina `nte `V] nai nan @ `ntef
senhyt qaron @ `ntefcwtem `eron @
`ntef`erbo`y;in `eron @

Toobh hiena ente Efnoetie nai nan entef shenhiet
garon entef sootem eron entef er voithien eron,

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

إنتيف تشى إن نى تيهو نيم نى طوبه إنتى ني إثؤواب
: إنطاف
en de beden en de smekingen van al Zijn
heiligen omwille van ons,
، ويقبــل ســـؤاالت وطلبـات قــديسيــــه
wa jakbal so-alaat wa telbaat kiddiesieh,

Diaken

يـقــول الـشماس

`ntotou

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

 إنتيف كانين: إنطوطو إإهرى إيجون إبي آغاثون إنسيو نيفين
. نوفى نان ايفول
voor al wat goed is, te allen tijde
aanvaardt, en onze zonden vergeeft.
.منهـم بالصـالح عنـا في كـل حيـن ويغفـر لنا خطايانــا
menhom belsala7 3ana fie kolla 7ien, wa
jaghfir lana gatajana.

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

nem
pefke`svyr
`nlitourgoc
peniwt
`nepickopoc abba (...)
nem befky eshvier in litorghos penioot in
episkopos ava (...)
نيم بيف كي إشفير إن لي طورغوس بين يوت ان إيبيس
.)...( كوبوس أفا
en zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...) ,
)...( وشـريكه في الخـدمـة الــرسـوليــة أبينــا األسقـف المكرم االنبا
Wa shariekahoe fel-gidma el-rasoele-jah
abiena el-oskof el-mokarram el-anba (...),

يـقــول الـشماس

Diaken
`ntef,a nennobi nan `ebol.

entef ka nen novie nan evol,
. إنتيف كانين نوفى نان ايفول

en onze zonden vergeeft.
.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jaghfir lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

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

Celebrant

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

Celebrant

يقول الكاهن

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen
hiryny niben nem tekho] @
نيم نى إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك
: هوتى

en alle dagen van ons leven in vrede en
vreze voor U te voltooien,
،وكل أيـــام حياتنـا بكل ســالم مع خــوفـــــك

يقول الكاهن

Celebrant

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

Alle
afgunst,
alle
bekoring,
elk
satanswerk, de listen van slechte
mensen,
كل حســد وكل تجـربـة وكل فعــل الشيطان ومــؤامــرة
النـــاس األشـــرار،

يقول الكاهن

Celebrant

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

zichtbaar en

de aanval van vijanden,
onzichtbaar,

وقيــــام األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن ،

Celebrant

يقول الكاهن

Nem `ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha
paima =e=;=u `ntak vai.
 نيم إيفول ها باى ما إثؤواب: نيم إيفول ها بيك الؤس تيرف
.إنطاك فاي

wend het af van ons , en van heel Uw
volk, en van deze heilige plaats, die U
toebehoort.
 وعــن مــوضعـــك،  وعـن سائــر شعبـك، إنــزعهــا عنــا
، المقــدس هـذا

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

Je `n;ok pe `etak] `mpiersisi nan @ `ehwmi
`ejen nihof nem ni[ly @ nem `ejen ]jom
tyrc `nte pijaji.
 إيهومى إيجين نى، جي إثنوك بى إيطاك تي إم بى إيرشيشي نان
. نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى، هوف نيم ني إتشيلى
want Gij zijt het die ons macht gegeven heeft
op slangen en schorpioenen en elke
vijandelijke macht te trappen.

ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا السلطان أن نـــدوس الحيــات
. والعقــارب وعلي كل قـوة العــدو
Index – الفهرس

De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

De Verzen van de
Cimbalen
Voor Grote Vasten

أرباع الناقوس
) ( الصوم الكبير

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

`A Penu I=3c P=x=c : ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh :
2a `nte4cotten qen nennobi.

A pentshois Iesoes Piegristos, er niestevien e-ehrie
e-khoon, en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh,
sha entef sot-ten gen nen novie.
 إن إهمي:  إيرنيستيفين إإهري إيجون: أبين شويس إيسوس بخرستوس
. شا إنتيف سوتتين خين نين نوفي: إن إيهواو نيم إهمي إن إيجوره
Onze Heer Jezus Christus, heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten, om ons te verlossen van onze
zonden.
 حتى:  أربعيـن يومــــــا وأربعيـن ليلـــــة:  صام عنــــا: ربنــــا يسوع المسيح
.خلصنا من خطايانـــــــــــا
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`Anon hwn marenern3ctevin : qen ovtovbo
nem ovme0m3i : ovoh `ntener`procevxec0e :
enw2 `ebol engw `mmoc.

Anon hoon maren er niestevien, gen oe toevo
nem oe methmie, oewoh en ten er epros ev
shes-te, en oosh evol en khoo emmos.
:  خين او طوفـو نيم او ميثمي: أنون هون مارين إيرنيستيفين
.اووه إنتين إير إبروس إفـشي ستي إنوش إيفول إنجو إمموس
Laat ons ook vasten, met reinheid en rechtvaardigheid,
en laat ons bidden, roepende en zeggende.

 صارخيــــن:  ونصل:  بطهــــــارة وبــر: ونحــــن أيضا فلنصــــــم
.قائليـــــن
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Ge
Peniwt
etqen
nif3ov`i
:
mare4tovbo `nge pekran : marec`i `nge
tekmetovro : ge fwk pe pi`wov 2ani `eneh.

Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo enzje
pekran, mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha nie eneh.
 ماريس:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: جي بينيـوت إتخين ني فيؤوي
. جي فوك بي بي اواو شا ني إينيه: إي إنجي تيك ميت اورو
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U is de
heerlijkheid in eeuwigheid.
:  ليأت ملكوتــك:  ليتقــــــدس اسمك: أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد
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Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc :
03etacmici nan : `mF5 pilojoc.
Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس:  تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
.  إم إفنوتي بي لوغوس: ميسي نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die God het
Woord, voor ons heeft gebaard.

. هللا الكلمة:  التي ولدت لنا:  الحمامة الحسنة: السالم لمريم
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Xere ne Mari`a : qen ovxere e4ovab : xere
ne Mari`a : `0mav `mf3=e0
= v.
Shere ne Mareeja, gen oeshere ef-oe-wab,
shere ne Mareeja, ethmav em fie eth-oe-wab.
:  شيري ني ماريا:  خين او شيري إفؤواب: شيري ني ماريا
.إثماف إمفي إثؤواب
Wees gegroet Maria, met een heilige groet,
wees gegroet Maria, de Moeder van de
Heilige.
 أم:  السالم لك يا مريم:  سالم مقدس: السالم لك يا مريم
.القدوس
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<ere Mi,ayl @ pinis] `nar,yaggeloc @ ,ere
Gabriyl @ picwtp `mpi faisennoufi.
Shere Miega-iel, pie nieshtie en arshie
ankheelos, shere Ghabreej- iel, pie sootp
em pie fai shen-noefie.

 شيرى:  بي نيشتى إن أرشى إنجيلوس: شيرى ميخائيل
. إم بى فاى شينوفى: غبرييل بى سوتب
Wees gegroet Michaël, de grote aartsengel,
wees gegroet Gabriël, de gekozen boodschapper.
 الســـالم:  رئيـــس المـالئكـــة العظيـــم: السـالم لميخائيـــل
.  المبشــر المختـــــــار: لغبـريـــال
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<ere ni<eroubim @ ,ere niceravim @ ,ere
nitagma tyrou @ `n`epouranion.
Shere nie Sheroebiem, shere nie
Serafiem, shere nie taghma tieroe, en epoeranion.
 شيرى نى طاغما:  شيرى نى سيرافيم: شيرى نى شيروبيم
. إن إيبورانيون: تيرو
Wees gegroet Cherubim, wees gegroet
Serafim, wees gegroet, alle hemelse machten.
 الســــالم لجميـــع:  الســالم للسيـرافيـم: السـالم للشـاروبيـم
. السمائيــة: الطغمات
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<ere Iwannyc @ pinis] `m`prodromoc @ ,ere
piouyb @ `pcuggenyc `nEmmanouyl.
Shere Joannies, pie nieshtie em eprodromos,
shere pie oewieb, ep senkhenies en Emmanoiel.
 شيري بي:  بى نشتى إم إبرودروموس: شيرى يؤانس
.  إب سينجينيس إن إممانوئيل:اوويب
Wees gegroet Johannes, de grote voor-loper,
wees gegroet priester, de neef van Emmanuël.
:  الســــالم للكـاهـن:  السـابــق العظيــم: الســـالم ليــوحنــا
.نسيـب عمانـوئيـل
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<ere na[oic `nio] @ `n`apoctoloc @ ,ere
nima;ytyc @ `nte Pen¡ I=yc P=,c.
Shere natshois en jotie, en apostolos, shere nie
mathieties ente Pentshois Iesoes pie Egristos.
 شيرى ني:  إن أبوسطولوس: شيري ناتشويس إنيوتي
. إنتى بين تشويس إيسوس بخرستوس: ماثيتيس
Wees gegroet mijn meesters en vaders, de
apostelen, wees gegroet discipelen, van onze
Heer Jezus Christus.
 ربنـا:  السالم لتالميذ:  اآلبــاء الـرســــل: الســـالم لســـادتي
.يســـوع المسيح
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<ere
nak
w
`
pimartyroc
@
,ere
pieuaggelictyc @ ,ere pi`apoctoloc @ Markoc
pi;e`wrimoc.
Shere nak oo pie martieros, shere pie ev
ankheliesties, shere pie apostolos, Markos pie
the-oriemos.

: شيرى بى إف أنجيليستيس: شيرى ناك او بى مارتيروس
.  أفا ماركوس بى ثيؤريموس: شيرى بى أبوسطولوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet Evangelist,
wees gegroet apostel, Marcus de Godziener.
 الســــالم:  الســــالم لإلنجيـلي: السـالم لــك أيهـا الشهيـــد
. مرقـس ناظــر اإلله: للـرســـول
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<ere ctevanoc @ pisorp `mmartyroc @ ,ere
piar,yd`iakwn @ ouoh et`cmarwout.
Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
pie arshie ziakon, oewoh et esmaroo-oet.
 شيرى بى:  بي شورب إممارتيروس: شيرى إسطفانوس
.  اووه إت إسمارواوت: أرشى ذياكون
Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet gezegende aartsdiaken.
 السالم لـرئيـــــــس:  أول الشهــــــــداء: السالم إلسطفانـوس
. المبـارك: الشمامسـة
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<ere nwten `w nimarturoc @ ,ere niswij
`ngenneoc @ ,ere nia;lovoroc @
Shere noten onie martieros, shere nie shooikh
in khen-ne-os, shere nie athlo-foros,
 شيرى ني تشويج إن: شيرى نوتين او ني مارتيروس
:  شيرى ني أثلوفوروس: جنيؤس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet
moedige held, wees gegroet, overwinnaar,
 السالم:  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
: لالبسى الجهاد
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pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc pi`Anatoleoc
@ Vilopatyr Merkourioc @ `apa Myna `nte nivaiat.

Patshois epoero Georgioseodoros, theodoros pi
anatole-os, Filopatier Merkorios, ava Mina inte
nie vajet.
:  شيرى ني تشويج إن جنيؤس: شيرى نوتين او ني مارتيروس
 ثيؤدوروس بي: شيرى باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس
.  آفا مينا إنتى ني فايات:  فيلوباتير ميركوريوس: أناطوليؤس
mijn meester koning Georgius, Theodorus Anatolius,
Philopater Mercurius, de heilige abba Mina.
:  محب االب أبي سيفين:  تادرس المشرقي: سيدى الملك مارجرجس
.وأنبا مينا العجائبى
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Wouniatou qen oume;myi @ neniw] e;ouab `ndikeoc @
pijwri e;ouab abba Mwcy @ nem abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri `nniourwou.
Oo-oe niatoe gen oemethmie, nenjootie eth-oewab en
zieke-os, pie khoorie eth-oe-wab ava Moosie nem ava
Arsenios epsag ente nie shierie en nie oeroo-oe,

 بى جورى:  نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس: اواونياتو خين اوميثمى
 نيم آفا أرسانيوس إبصاخ إنتي ني شيرى إن نى: إثؤواب أفا موسي
.اورواو
Waarlijk gezegend bent u, onze heilige rechtvaardige vaders,
de sterke heilige abba Mozes en abba Arsenius, de leraar
van de kinderen van de keizers.
 القوي القديس أنبا موسى وأنبا:  األباء القديسين األبرار: طوباهم بالحقيقة
.أرسانيوس معلم أوالد الملوك
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Ten]ho `erok `w =U=c :=c @ e;rek`areh `e`pwnq
`mpenpatriar,c @ papa abba (...) piar,y`ereuc @
matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g
em pen patriarshies, papa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.

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

) رئيس الكهنة ثبته...(  أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا،نسألك يا إبن هللا
.علي كرسيه
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Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab
`ndikeoc @ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen
pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth
oeweb en zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 بين يوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...(  آفا:
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig
hen op zijn zetels.

 األنبا:  أبينا القديس االسقف البار: وشريكه في الخدمة الرسولية
.) ثبته علي كرسيه...(
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Hieten
ni`precbi`a
:
`nte
50e`otokoc =e=0v Mari`a: Pu `ari`hmot
nan: `mpixw ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol
ente nen novie.

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

:  يـارب أنعـم لـنا:  اإللـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة
. بـمغـفــرة خطـايانــا
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E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v: ge ( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ethren hoos erok : nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie ) ak sooti emmon.

 نيم بي إبنيفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إثرين هوس إيروك
. جى ( أك إى ) آكسوتى إممون: إثؤواب
Dat wij U mogen prijzen : met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen (en heeft ons
verlost.

 ألنك ( أتـيت ) و:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: لكى نسبحـك
Index - الفهرس

Psalm : 51

المزمور 50 :

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

: 50المزمور ال

De Psalm 51 :

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

/ / /

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Gebed voor de
Zieken

أوشيـة المـرضى

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou
etswni qen jinswni niben @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe et shoonie
gen zj-ien shoonie nieven

طوبه إيجين نين يوتي نيم نين إسنيو إتشوني خين جين شوني
: نيفين
Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die
ziek zijn,

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

Diaken

يـقــول الـشماس

`ite qen paitopoc `ite qen mai niben.
e-te gen pai topos e-te gen mai nieven,
. إيتى خين باي طوبوس إيتى خين ماى نفين
door elke ziekte, of zij hier zijn of elders,
َ إن
.كان في هذا المسكن أو بكل موضع
in kaan fie haza el-maskan auw bekol mauwde3.

Diaken

يـقــول الـشماس

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

يـقــول الـشماس

Diaken
`ntef,a nennobi nan `ebol.

entef ka nen novie nan evol,
. إنتيف كانين نوفى نان ايفول

en onze zonden vergeeft.
.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jaghfir lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

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

genade

Bezoek hen met Uw
erbarmen, genees hen.

تع َّهـدهـــم بالمـراحـم والــرأفــات إشفهــم .

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

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

، إعتقهــم جميعــا،والمعـذبــيـن مــــن األرواح النجســــة
،الـذيـن في السجــون او المطابـق او الـذيـن في النفي او السبي

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

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

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

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

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

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

موى نواو إبشويش إن اوناى ,موى نواو إن او إمطون موى نواو إن
او إكفوب موى نواو إن او إهموت موي نواو إن او فويثييا  :موى
نواو إن او سوتيريا موى نواو إن او ميت ريف كو إيفول إنتى نو
نوفى نيم آنوميا.
geef hun ontferming, geef hun rust, geef hun kalmte,
geef hun genade, geef hun bijstand, geef hun
verlossing, geef hun vergiffenis van hun zonden en
overtredingen.

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

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

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن هذه الطلبة

أعطيتتتت نعمتتتتك أيهتتتا المتتتت نى علتتتى أيتتتدى
 لكتى يشتفوا،رسلك األطهار يا محب البشر
بمسحتك المقدسة كتل ضتربات وكتل أستقام
. وإلى مواهبك ب مانة،اآلتين إليك
Gij hebt de genadegave, O Barmhartige,
in de handen van Uw reine apostelen
gelegd, O U die de mens liefheeft, dat
zij mochten helen door Uw heilige
zalving alle gesels en alle ziekten van
allen die in geloof tot U en uw gave
komen.

Celebrant

يقول الكاهن هذه الطلبة

فتتاألن أيضتتا طهرنتتا بيمينتتك متتن كتتل متترض وأجعلنتتا
 لفرحتتتك غيتتتر الفتتتانى وأرشتتتم، مستتتحقين بصتتتالحك
 ليكتتون لهتتم ختتال ونجتتاه متتن، اآلتتتين اليتتك ب مانتته
،  عنتتدما يتتدهنهم كهنتتتك، أمتتراض التتنفس والجستتد
. كما قلت على فم يعقوب تلميذك
Reinig ons dan nu met uw rechterhand van alle
ziekte, en maak in Uw goedheid ons uw
oneindige vreugde waardig. En teken hen die in
geloof tot U komen, dat er voor hen bevrijding
en herstel mag zijn van ziekte, geestelijk en
lichamelijk, nadat Uw priesters hen gezalfd
hebben, zoals Gij geboden hebt bij monde van
Jacobus, Uw discipel. Gij hebt,

 قتد أههترت أنته،  بغصن الزيتون،أنت يارب من البد
قد مضى الطوفان وبمستحتك المقدستة وب ستمك أيهتا
، الرؤوف الرحيم خلص ( عبيدك) المتؤمنين ب ستمك

 يارب ارحم.

بشفاعه العذراء أم الخال

O Heer, vanaf het begin door de olijftak
verkondigd dat de zondvloed voorbij was;
wil dus door Uw heilige zalving en door Uw
naam, O Barmhartige en Mededogende, Uw
dienaar (...), die in Uw naam gelooft,
genezen. Door de voorspraak van de maagd
en moeder der verlossing. Heer ontferm U

يتتا متتن أمتتر المرضتتى أن يتتدعوا قستتوس الكنيستتة
الذين هم خدام الهوتتك ويتدهنوهم بالزيتت المقتدس
 نتتج أيهتتا الصتتالح عبيتتدك متتن قبتتل هتتذه.ليخلصتتوا
. المسحة المقدسة بشفاعة العذراء أم الخال

يارب ارحم
O, Gij die de zieken gebood om de priesters
der kerk, de bedienaars van uw Godheid, tot
zich te roepen, en dat deze hen met heilige
olie moesten zalven, opdat zij zouden
genezen. Red, O Goedgunstige, uw dienaar
(...) door deze heilige zalving. Door de
voorspraak van de maagd en moeder der
verlossing. Heer ontferm U

أشتتتتتف يتتتتتارب أنفستتتتتنا وأجستتتتتادنا
برشتتمك اإلهتتى ويتتدك العاليتتة ألنتتك
أنت هو ربنا كلنا بشفاعة العذراء أم
. الخال
يارب ارحم
Genees, O Heer, onze zielen en
lichamen door Uw goddelijk teken en
uw verheven hand, want Gij zijt de Heer
van ons allen. Door de voorspraak van
de maagdelijke moeder der verlossing.
Heer ontferm U

 يتامن أعطيتت، أيها المخلتص محتب البشتر
، النعمتته لبنبيتتاء والملتتوك ورؤستتاء األبتتاء
اجعل فى هذا الزيتت الشتفاء للتذين يتدهنون
 واستتتتترهم متتتتن جميتتتتع المحاربتتتتات. منتتتته
، الشيطانيه
O Verlosser en menslievend, Gij hebt
genade geschonken aan profeten en
koningen en hogepriesters. Maak
daarom door deze olie degenen gezond
die hiermee gezalfd worden. En
bescherm hen tegen alle aanvallen van
de duivel,

 وبتتاركهم بعتتين،وأمتتل إلتتيهم بوجتته رحمتتتك
 وأبستتط يتتد قوتتتك وأمتتنح عبيتتدك.صتتالحك
والحاضتتتتتترين معنتتتتتتا الشتتتتتتفاء النفستتتتتتاني
.  بشفاعة العذراء أم الخال، والجسداني
يارب ارحم
en zie op hen neer met het aangezicht van
uw erbarmen, en zegen hen met het oog
van uw goedheid, en strek uit de hand
van uw macht; en verleen Uw dienaar
(...), en degenen die bij hier aanwezig zijn,
genezing van ziel en lichaam. Door de
voorspraak van de maagd en moeder der
verlossing. Heer ontferm U

 المنقتتذ متتن،يتتا طبيتتب المرضتتى وغتتافر الخطايتتا
 يتا مينتاء الختال متن،الشدائد كل اآلتين إليتك
 أصتتتنع رحمتتتة متتتع.حركتتتات األمتتتواج وهياجهتتتا
 ونجهتتتم متتتن المتتتوت.المتضتتتايقين بتتتاألمراض
.الردئ
O Geneesheer der zieken, en vergever
van zonden, die allen die tot U komen
bevrijdt uit de nood, O veilige haven
weg van het kolken en woelen der
golven; ontferm U over hen die
neergedrukt zijn door ziekten, en
behoed hen voor de boze dood.

 و أرستل علتيهم،وكمل طلبتة كهنتتك لعبيتدك
متن العلتتو غيتتت رحمتتك وأغستتل أدناستتهم و
أنضتتتتتح متتتتتن فيتتتتتت وخمتتتتتر شتتتتتفائك علتتتتتى
:جراحاتهم لنسبحك باتفاق واحد قائلين
En verhoor het gebed van Uw priesters
voor uw dienaar en stort op hem neer
uit den hoge de regen van Uw
erbarmen, en was de onreinheden van
hem af, en sprenkel de olie en wijn van
Uw heling op zijn wonden. Dat wij U in
eenheid mogen prijzen, en zeggen,

 بشتفاعة،باركى الرب يا جميع أعمال الرب
العتتتتذراء أم الختتتتال تلتتتتك التتتتتى نستتتتبحها
 مباركة أنت فى النساء ومبتارك هتو:قائلين
…ثمرة بطنك من اآلن وكل أوان
Zegent gij allen de werken van de Heer.
Door de voorspraak van de maagd en
moeder der verlossing; die wij loven
met de woorden: Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van uw schoot. Nu en altijd en
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 وتستتبحه،هللا هتتو نتتور وستتاكن فتتي النتتور
،  النتتور أشتترق متتن متتريم.مالئكتتة النتتور
 والتتتتتروح،وأليصتتتتتابات ولتتتتتدت الستتتتتابق
 قتتتم رتتتتل ألن: القتتتدس أيقتتتظ دواد قتتتائال
.النور قد أشرق
Een licht is onze God Die woont in het
licht en Engelen van licht Loven Hem.
Het licht verrees door Maria; en
Elisabeth baarde de voorloper. De
heilige Geest wekte David zeggend,
Sta op, zing, want het licht is
opgegaan.

 وأختتتتذ قيثارتتتتته،فقتتتتام داود المرتتتتتل القتتتتديس
، ومضى إلى الكنيستة بيتت المالئكتة،الروحانية
 بنتتورك:وستتبح ورتتتل للثتتالوث المقتتدس قتتائال
 فلتت ت رحمتتتك علتتى التتذين،يتتارب نعتتاين النتتور
.يعرفونك
David de psalmist stond op; hij nam zijn
geestelijke lier, hij ging de tempel
binnen, het huis der engelen; hij loofde,
en hij bezong De Heilige Drieëenheid
zeggend:
In uw licht O Heer
zullen wij het licht zien; Moge Uw
genade komen over hen die U kennen.

أيهتتا النتتور الحقيقتتى التتذى يض ت ك تل
 أتيت إلى العتالم.إنسان آت إلى العالم
 وكتتل الخليقتتة تهللتتت،بمحبتتتك للبشتتر
 خلصتتتتتتت أبانتتتتتتا آدم متتتتتتن.بمجيئتتتتتتك
،الغواية
Uw, het ware licht, dat ieder mens
verlicht die in de wereld komt. U bent
in Uw menslievendheid in de wereld
gekomen en de hele schepping juicht
over Uw komst. U hebt onze vader
Adam uit de onderwereld verlost

،وعتقتتتتت أمنتتتتا حتتتتواء متتتتن طلقتتتتات المتتتتوت
 نستتبحك ونباركتتتك متتتع.وأعطيتنتتا روح البنتتتوة
 بالحقيقتتة تباركتتت أيهتتا المستتيح إلهنتتا.المالئكتتة
متتع أبيتتك الصتتالح و التتروح القتتدس ألنتتك أتيتتت
.وخلصتنا
en onze moeder Eva gespaard van de
boeien van de dood. U geeft ons de
Geest van het kindschap. Wij prijzen U en
loven U, met Uw engelen. Gezegend
bent U in waarheid, Messias onze God,
met Uw Goede Vader en Uw Heilige
Geest omdat U bent gekomen en ons
verlost.

Celebrant

يقول الكاهن

* من أجل السالم السمائى من
.الرب نطلب

* Voor

de hemelse vrede, vragen
wij U O Heer.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* من أجل تقديس هذا الزيت
.من الرب نطلب
* Voor de heiliging van deze
olie, vragen wij U O Heer.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* من أجل تقديس هذا البيت
. والسكان فيه من الرب نطلب

* Voor

de heiliging van onze
vaders en broeders, vragen wij U
O Heer.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* من اجل تقديس آبائنا
.وأخواتنا المسيحين
* Voor de heiliging van onze
vaders en broeders, vragen wij U
O Heer.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

* من أجل بركة هذا الزيت
.وتقديسه من الرب نطلب
* Voor de zegen van deze olie en
zijn heiliging, vragen wij U O
Heer.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

* من أجل عبيدك من الرب
.نطلب
* Voor Uw dienaar (…) en zijn
huisgenoten, vragen wij U O
Heer.
/

/ /

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 أعلتتتتن،أيهتتتتا التتتترب التتتترؤوف المتحتتتتنن
رحمتك لكل أحد وأههر قوتتك فتى ختال
اآلتين إلى مسحة كهنوتك ب مانة وأشتفهم
.بنعمتك
O Heer, de Goedertieren en Barmhartige,
verkondig aan eenieder uw erbarmen,
en openbaar Uw macht in de bevrijding
van hen die in geloof komen om gezalfd
te worden door Uw priesters, en genees
hen door Uw genade.

وكتتل التتذين ستتقطوا فتتى ستتهام األوجتتاع
 ومضتتتتايقة،أنقتتتتذهم متتتتن ستتتتهام العتتتتدو
 وستائر المكروهتات،األفكار وآالم الجسد
.الخفية والظاهرة
En allen die door pijn overvallen
worden, bevrijd hen van de pijlen
van de vijand en van de kwelling
van de gedachten, en het lijden van
het lichaam, en alle andere
bezoekingen,
zichtbare
en
onzichtbare.

 وستتتتتؤال.بشتتتتتفاعة والتتتتتدة اإلتتتتته
 ودم الشتتتتهداء وطلبتتتتات،المالئكتتتتة
القديسين ورؤساء اآلباء ومصتاف
. الشهداء
Door de voorspraak van de
Moeder Gods, en de smeekbeden
der engelen, en het bloed der
martelaren, en de gebeden der
heiligen en hogepriesters, en het
leger der martelaren,

نس لك يارب متن أجتل عبيتدك لتحتل علتيهم نعمتة
 وأغفر.روح قدسك وطهرهم من جميع خطاياهم
 ونجهتم متن كتل شتدة وخلصتنا.لهم جميع فالتهم
.كلنا من الشر والشرير آمين
en de gebeden der heiligen en hogepriesters,
en het leger der martelaren, smeken wij U, O
Heer, voor Uw dienaar en zijn huisgenoten,
dat U hem (hen) de genade schenkt van de
Heilige Geest, en hem (hen) reinigt van al zijn
(hun) zonden, en hem (hen) zijn (hun)
overtredingen vergeeft en hem (hen) bevrijdt
en verlost van alle tegenspoed; en verlos ons
allen van het kwade. Amen.

الكاثوليكون
De Katholieke brieven,

De Katholieke Brief

الكاثوليكون

`K`cmarwovt

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

الكاثوليكون من رسالة يعقوب الرسول
 آمين.بركاته على جميعنا
)20 – 10 : 5(
Een lezing uit de brief van onze leraar
Jacobus Zijn zegen zij met ons. Amen.
Jacobus (5:10-20)

الحت َمتال
ْ خذوا يَا إ ْخ َوتي مثَاال
 األ َ ْنبيَتتتتا َء:شتتتتقات َواألَنَتتتتاة
َ ا ْل َم
َ الذ
.سم الرب
ْ ين ت َ َكلموا با
Broeders, neemt tot een
voorbeeld van gelatenheid
en geduld de profeten, die
in de naam des Heren
hebben gesproken.

َ َهتتتا نَ ْحتتتن ن َطتتتوب الصتتتابر
 قَتتت ْد.ين
َوب َو َرأ َ ْيتت ْم عَاقبَتة
َ
ي
َ سم ْعت ْم ب
ُّ
َ
َ ص ْبر أ
 ألَن التتتترب َكثيتتتتر الر ْح َمتتتتة.التتتترب
.َو َرؤوف
Zie, wij prijzen hen zalig, die
volhard hebben: gij hebt van de
volharding van Job gehoord en gij
hebt uit het einde, dat de Here
deed volgen, gezien, dat de Here
rijk is aan barmhartigheid en
ontferming.

َ
َ ال،تتوتي
ْ َولكت
ت
ش
تتل
ت
ك
ل
تت
ت
ب
تتن ق
َ
َ
ْ
َ تتيء يَتتتا إ ْخت
ْ
َ َوال، َوالَ باأل َ ْرض، الَ بالس َماء،ت َ ْحلفوا
 َوالَكت ْم، بَ ْل لتَك ْن نَعَ ْمك ْم نَعَ ْم.سم آ َخ َر
َ َ بق
. لئَال تَقَعوا ت َ ْحتَ َد ْينونَة،َال
Maar vooral, mijn broeders,
zweert niet, noch bij de hemel,
noch bij de aarde, noch welke
andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn
en neen neen, opdat gij niet onder
het oordeel valt.

علَتتى أ َ َحتتد بَ ْيتتنَك ْم َمشَتتقات؟
َ َأ
ستتتتترور أ َ َحتتتتتد؟
َ فَ ْلي
ْ  أ َ َم.صتتتتتل
.فَ ْلي َرت ْل
Heeft iemand onder u
leed te dragen? Laat hij
bidden. Is iemand blij te
moede?
Laat
hij
lofzingen.

أ َ َمتتري أ َ َحتتد بَ ْيتتنَك ْم؟ فَ ْليَتت ْدع
َ
صتتتتتلُّوا
ي
َ ستتتتتة ف
َ شتتتتتيو َْ ا ْل َكني
ستتم
َ
ْ علَ ْيتته َويَ ت ْد َهنوه ب َز ْيتتت با
،الرب
Is er iemand bij u ziek? Laat hij
dan de oudsten der gemeente
tot zich roepen, opdat zij over
hem een gebed uitspreken en
hem met olie zalven in de
naam des Heren.

أ َ َمتتري أ َ َحتتد بَ ْيتتنَك ْم؟ فَ ْليَتت ْدع
صتتتتتلُّوا
َ ستتتتتة فَي
َ شتتتتتيو َْ ا ْل َكني
ستتم
َ
ْ علَ ْيتته َويَ ت ْد َهنوه ب َز ْيتتت با
،الرب
Is er iemand bij u ziek? Laat
hij dan de oudsten der
gemeente tot zich roepen,
opdat zij over hem een gebed
uitspreken en hem met olie
zalven in de naam des Heren.

ْ َ صتتتتتتالَة اإي َمتتتتتتان ت
شتتتتتتفي
َ َو
،ب يقيمتتتته
ُّ  َوالتتتتر، َ ا ْل َمتتتتري
َ َوإ ْن َك
ان قَ ْد فَعَ َل َخطية ت ْغفَتر
.لَ ْه
En het gelovige gebed zal de
lijder gezond maken, en de
Here zal hem oprichten. En als
hij zonden heeft gedaan, zal
hem vergiffenis geschonken
worden.

،ا ْعتَرفتتتوا بَ ْعضتتتك ْم لتتتبَ ْع بتتتالزالَت
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ْ
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َ
ْ
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 َطلبَة ا ْلبَتار ت َ ْقتَتدر َكثيترا فتي.شفَ ْوا
.ف ْعل َها
Belijdt daarom elkander uw
zonden en bidt voor elkander,
opdat gij genezing ontvangt. Het
gebed van een rechtvaardige
vermag veel, doordat er kracht
aan verleend wordt.

َ َك
ستتتانا ت َ ْحتتتتَ اآلالَم
َ تتتان إيليتتتا إ ْن
َصتتتتتتالَة أ َ ْن ال
َ صتتتتتتلى
َ  َو،مثْلَنَتتتتتتا
علَتتى األ َ ْرض
َ  فَلَ ت ْم ت ْمط ت ْر،ت ْمطت َتر
َ َثَال
َ ث سن
.ين َوستةَ أَشْهر
Elia was slechts een mens zoals
wij en hij bad een gebed, dat
het niet regenen zou, en het
regende niet op het land, drie
jaar en zes maanden lang

 فَ َ ْع َطتتتت الستتت َماء،صتتتلى أ َ ْيضتتتا
َ ثتتتم
. َوأ َ ْخ َر َجت األ َ ْرض ث َ َم َر َها،َم َطرا
َ  إ ْن،أَيُّ َها اإ ْخ َوة
ضل أ َ َحد بَ ْينَك ْم عَتن
،ا ْل َحق فَ َرده أ َ َحد
en hij bad opnieuw, en de hemel
gaf regen en de aarde deed haar
vrucht
uitspruiten.
Mijn
broeders, indien bij u iemand
van de waarheid afdwaalt, en
een ander brengt hem tot inkeer,

ْ فَ ْلتتتيَ ْعلَ ْم أَن َمت
تتن َرد َخاطئتتتا
َ ع َْن
،ضالَل َطريقه

weet dan, dat, wie een
zondaar
van
zijn
dwaalweg terugbrengt,

ي َخلتتتص نَ ْفستتتا مت َ
ستتتتر
تتوتَ ،ويَ ْ
تتن ا ْل َمت ْ
َكثْ َرة م َن ا ْل َخ َطايَا. .

ال تحبــــــوا العالـــــــم وال األشيـــــــاء التـــــي فـــــي
العالــــــم .العالـــــم يــــــزول وشهـوتـــــه والــــــذي
يصنـع إرادة اللـه يــدوم إلى األبــد آميـن.

diens ziel van de dood zal
behouden en tal van zonden
bedekken. Bemint de wereld niet,
noch de dingen die in de wereld zijn.
De wereld gaat voorbij en haar
begeerlijkheid. Doch wie de wil van
God doet blijft in eeuwigheid. Amen.

لينك اإلنجيل

اإلنجيل
Evangelie

Link naar Het
Evangelie

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

لحن أجيوس

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

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

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

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

Trisagion

لحن أجيوس

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

`agioc a
` ;anatoc @ `o `ctaurw;ic di
`ymac@ `ele`ycon `ymac.

* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس:  أجيوس إس شيروس: * أجيوس اوثيؤس
.أثاناطوس او إسطافروثيس ذي إيماس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.
ب
َ  الذي صل:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: * قـدوس اللـه
.عنا إر َحمنا

Trisagion

3

لحن أجيوس
* Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
ouranoc `ele`3con `3mac.

* Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.

 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس: أجيوس إس شيروس:*أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
* Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

 قام من:  قـدوس الـذي ال يمـوت:  قـدوس القـوي: * قـدوس اللـه
.األموات وصعد الي السموات إر َحمنا

Trisagion

لحن أجيوس
* doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke

nun ke
`a`i ke
ic touc
`e`wnac
twn `e`wnwn `amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.
* zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie
ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien. Akhia Trias
eleison iemas.

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

Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

أوشيــة اإلنجيــل

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

Celebrant

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

إفنيب إبتشويس إيسوس بى إخرستوس بين نوتى في إيطاف
جوس إن نيف أجيوس إت طايوت إم ماثيتيس اووه إن
. أبوسطولوس إثؤواب
O Meester en Heer Jezus Christus, onze God,
die gezegd heeft tot Zijn heilige en eerwaardige discipelen en Zijn reine apostelen:

 الـذي خاطب تالميـذه،أيها السيـد الـرب يسـوع المسيح إلهنـا
: القديسيـن ورسلـه األطهــار المكـرميـن قائال

Je hanmys `m`provytyc nem han`;myi auer`epi;umin `enau `eny`etetennau `erwou ouoh `mpounau@
ouoh `ecwtem `eny`etetencwtem `erwou ouoh
`mpoucwtem.

جى هان ميش إم إبروفيتيس نيم هان إثمى أف إير إيبي ثيمين
إيناف إيني إيتي تين ناف إيرواو اووه إمبو ناف اووه إي
. سوتيم إيني إيتي تين سوتيم إيرواو اووه إمبو سوتيم
“Talrijke profeten en rechtvaardigen hebben
verlangd te zien wat u ziet en hebben het niet
gezien, en te horen wat u hoort en hebben het
niet gehoord.

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

`N;wten de `wouni`a tou `nn`etenbal je cenau @
nem netenmasj je cecwtem. Marener`pem`psa
`ncwtem ouoh `e`iri `nnekeuaggelion e;ouab qen
nitwbh `nte nye;ouab `ntak.
إنثوتين ذى اواو نياتو إن ني تين فال جى سيناف نيم ني تين ماشج
 مارين إير إب إم إبشا إن سوتيم اووه إى إيرى: جى سي سوتيم
.إن نيك إف أنجيليون إثؤواب خين نى طوبه إنتى نى إثؤواب إنطاك
Maar U, zalig zijn uw ogen, omdat zij zien, en zalig
zijn uw oren, omdat zij horen.” Maak ons waardig
naar Uw Heilige Evangeliën te luisteren en ernaar te
handelen door de voorbeden van Uw heiligen.

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

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

Bid voor het Heilig Evangelie.
.صلـوا من أجــل اإلنجيــل المقــدس
Salloe men akhl el-en-khiel el mokaddes.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

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

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

 الـــذيــــن،وطلباتـنا التي نصعـدهـا إليـك أيهــا الـرب إلهنــا
، المـرضي إشفهـــم،سبقــــــوا فـــرقـــدوا نيحهـــم

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

جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين اوجاى تيرو نيم
تين هلبيس تيرو نيم بين طالتشو تيرو نيم تين أناسطاسيس
تيرين.
want U bent ons aller leven, ons aller
verlossing, ons aller hoop, ons aller
genezing, en ons aller verrijzenis.
ألنــك أنت حيـاتـنـا كـلنـا ،وخالصنــا كـلنـا ،ورجــاؤنـــا
كـلنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـلنـــا وقيـامتـنــــا كـلنـــا.
الفهرس Index -

لينك

Link
اإلنجيل األول
Het Evangelie 1
اإلنجيل الثاني
Het Evangelie 2
اإلنجيل الثالث
Het Evangelie 3
اإلنجيل الرابع
Het Evangelie 4
اإلنجيل الخامس
Het Evangelie 5
اإلنجيل السادس
Het Evangelie 6
اإلنجيل السابع
Het Evangelie 7

اإلنجيل
Evangelie

Het Responsorium
van de Psalm
مــرد المزمــور

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Allylouia.

Allieloeja.
.الليلـــويا

Halleluja.
.هلليلويا

اإلنجيل
Evangelie

متتتتتتن مزاميتتتتتتر تراتيتتتتتتل
معلمنا داود النبى بركاته
على جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

Ps. 6:2,3O
Here, straf mij niet in
uw toorn, en kastijd mij
niet in uw grimmigheid.
Wees
mij
genadig,
Here, want ik kwijn
weg; genees mij, Here,
want mijn gebeente is
verschrikt.
Halleluja.

2 ، 1 :6 مز

 ال تــــوب ْخني،يــــا رب
 وال تـؤد ْبني،بغضبك
ارح ْمنــي ي ـا
ْ .بغ ْيظــك
.رب ألنــــي ضــــعيف
ْ ا
شــــفني يــــا رب أل َّن
ْ عظـــامي قـــ ْد رجفـ
ــت
هلليلويا

.األنجيل من يوحنا البشير بركاته على جميعنا آمين
)17 – 1 : 5(

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Johannes, zijn zegen
zij met ons.

 فصعد يسوع،وب ْعد هذا كان عيد ل ْليهود
 وفي أورشليم ع ْند باب.إلى أورشليم
َّ ال
ضأْن ب ْركة يقال لها با ْلع ْبرانيَّة «ب ْيت
.سدا» لها خ ْمسة أ ْروقة
ْ ح

Daarna was er een feest der
Joden en Jezus ging op naar
Jeruzalem. Nu is er te
Jeruzalem bij de Schaapspoort
een bad, dat in het Hebreeuws
de bijnaam Betesda draagt,
met vijf zuilengangen.

ْ فــي هــذه كــان م
ضــطجعا ج ْمهــور
ْ كثيــر مـ
ـن م ْرضــى وع ْمــي وعـ ْـرج
. يتوقَّعون ت ْحريك ا ْلماء،سم
ْ وع
Daarin lag een menigte
zieken, blinden, verlamden
en verschrompelden, die
wachtten op de beweging
van het water.

أل َّن مالكا كان ي ْنزل أ ْحيانا فـي ا ْلب ْركـة
ْ  فمـ.ويحـــرك ا ْلمـــاء
ــن نـــزل أ َّوال ب ْعـــد
ْ ت ْحريك ا ْلماء كان ي ْبرأ م
ـن أي مـرض
.ا ْعتراه
Want van tijd tot tijd daalde
een engel des Heren neder in
het bad; dan bewoog het
water; wie er dan het eerst in
kwam na de beweging van het
water werd gezond, wat voor
ziekte hij ook had.

وكـــان هنـــاك إ ْنســـان بـــه مـــرض م ْنـــذ
 هــذا رآه يســوع.ثمــان وثالثــين ســنة
ْ م
، وعلـم أ َّن لـه زمانـا كثيـرا،ضطجعا
» «أتريد أ ْن ت ْبرأ؟:فقال له
En daar was een man, die reeds
achtendertig jaar lang ziek
geweest was. Hem zag Jezus
liggen en daar Hij wist, dat hij
daarreeds lange tijd was, zeide
Hij tot hem: Wilt gij gezond
worden?

 ل ـ ْيس،«ي ـا ســيد:أجابــه ا ْلمــريض
لي إ ْنسان ي ْلقيني في ا ْلب ْركـة متـى
، بــ ْل ب ْينمــا أنــا آت.ــرك ا ْلمــاء
َّ تح
.»ي ْنزل قدَّامي آخر
De zieke antwoordde Hem:
Here, ik heb geen mens om mij,
zodra er beweging komt in het
water, in het bad te werpen; en
terwijl ik onderweg ben, daalt
een ander voor mij af.

احمــــ ْل
ْ .«قــــم:قــــال لــــه يســــوع
 فحـــاال بـــر.»امـــش
ْ ســـريرك و
.اإل ْنســان وحمــل س ـريره ومش ـى
.وكان في ذلك ا ْلي ْوم س ْبت
Jezus zeide tot hem: Sta op,
neem uw matras op
en
wandel. En terstond werd de
man gezond en nam zijn matras
op en ging zijns weegs. Nu was
het sabbat op die dag.

«إنَّه س ْبت! ال يحل:فقال ا ْليهود للَّذي شفي
«إ َّن الَّـذي: أجـابه ْم.»لك أ ْن ت ْحمـل سـريرك
.»امش
ْ :أ ْبرأني هو قال لي
ْ احم ْل سريرك و
De Joden dan zeiden tot de
genezene: Het is sabbat en dan
moogt gij uw matras niet
dragen. Doch hij antwoordde
hun: Die mij gezond gemaakt
heeft, die heeft tot mij gezegd:
Neem uw matras op en ga uws
weegs.

:«م ْن هو اإل ْنسان الَّذي قـال لـك:فسألوه
 أ َّما الَّـذي شـفي.»امش؟
ْ
ْ احم ْل سريرك و
ْ ـــن ي ْعلــــم مـ
ْ فلــــ ْم يكـ
 أل َّن يســــوع،ـــن هــــو
. إ ْذ كان في ا ْلم ْوضع ج ْمع،ا ْعتزل
Zij vroegen hem: Wie is de
mens, die tot u gezegd heeft:
Neem op en ga uws weegs? En
de genezene wist niet, wie het
was; want Jezus was ontweken,
omdat er een (grote) schare op
die plaats was.

ب ْعد ذلك وجده يسوع في ا ْله ْيكـل
 فـال،«ها أ ْنت قـ ْد برئْـت:وقال له
 لـــئالَّ يكـــون لـــك،ت ْخطـــ ْأ أ ْيضـــا
.»أشر

Daarna vond Jezus hem in
de tempel en zeide tot hem:
Zie,
gij
zijt
gezond
geworden; zondig niet meer,
opdat u niet iets ergers
overkome.

فمضـــى اإل ْنســـان وأ ْخبـــر ا ْليهـــود أ َّن
 ولهــذا كــان.يســوع هــو الَّــذي أ ْبــرأه
 وي ْطلبـون أ ْن،ا ْليهود ي ْطردون يسـوع
. ألنَّه عمل هذا في س ْبت،ي ْقتلوه
De man ging heen en zeide tot
de Joden, dat het Jezus was,
die hem gezond gemaakt had.
En daarom wilden de Joden
Jezus vervolgen, omdat Hij
deze dingen op sabbat deed.

«أبي ي ْعمـل حتَّـى:فأجابه ْم يسوع
 والمجــــد هلل.»اآلن وأنــــا أ ْعمــــل
. دائما
Maar Hij antwoordde hun:
Mijn Vader werkt tot nu toe
en ik werk ook.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid

Link naar Litanie
(al-telba)

لينك الطلبة

De Drie Grote
Voorbeden
الثالثة أواشي الكبار

Gebed voor de Vrede

أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

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

Celebrant

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus.

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

Celebrant

يقول الكاهن

Ten]ho ouoh tentwbh
met`aga;oc pimairwmi.

`ntek

:تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft.
،نسـأل ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر

يقول الكاهن

Celebrant

`Ari`vmeu`i P¡ `n]hiryny `nte tekou`i
`mmauatc e` ;ouab @ `nka;oliky
`n`apoctoliky `nekklyci`a.

أرى إفميفئى إبتشويس إن إنتي هيريني إنتي تيك اووي إم
مافاتس إثؤواب  :إن كاثوليكي إن أبوسطوليكي إن إككليسيا .
Gedenk, o Heer, de vrede van Uw Ene,
Enige,
Heilige,
Universele
en
Apostolische Kerk.
أذكـر يـارب سـالم كنيستــك الـواحـدة  ،الـوحيـدة المقـدسـة ،
الجامعـة الـرسوليـة .

Diaken

يـقــول الـشماس
`Proceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc
@ `agiac monyc @

Pros ev eksas-te ie per ties ierienies ties,
akhias monies,
 آجياس: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
: مونيس
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige,
صلـوا من أجل سالم الـواحـدة المقـدســة
Salloe men akhl salaam el-wa7ede el mokaddesah

Diaken

يـقــول الـشماس

Ka;olikyc ke `apoctolikyc @
or;odoxou tou :eou ekklyciac .
katholie-kies ke apostoliekies, orthozoksoe toe,
The-oe ekliesias.

. أورثوذكسو طو ثيؤ إككليسياس: كاثوليكيس كى أبوسطو ليكيس
Universele en Apostolische Orthodoxe Kerk
van God.

. كنــيــســـة اللـــه األرثـوذكسيـة، الجامعــة الـرسـولية
el-kheme3a el-rasoleja, kaniesat alleh el-orthozokseje.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

 كـ َّل، هـــذه الكائنــة مـن أقاصي المسكـونـة إلى أقـاصيهــا
، الشعـوب وكـل القـطعـان باركهـم

يقول الكاهن

Celebrant

]hiryny ]`ebol qen nivyou`i @ myic `e`qryi
`enenhyt tyrou. Alla nem ]kehiryny `nte
paibioc vai @ `ari,arizec;e `mmoc nan `n`hmot.

تي هيريني تي إيفول خين ني فيؤوي  :ميس إإخري إنين
هيت تيرو  :آلال نيم تيك هيريني إنتي باي فيوس فاي  :أري
خاري زستي إمموس نان إن إهموت .
Laat de hemelse vrede in al onze harten
neerdalen, en schenk ons tevens genadig
de vrede van dit leven.

السـالم الــذي من السمـوات أنــزلـه على قـلـوبنـا جميعـا ،بــل
وســالم هــذا العمـــر أنعــــم بـه علينــا إنعامـــــا.

Celebrant

يقول الكاهن

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

بي أورو (بي أرشي) ني ميت ماطوي ني أرخون ني سوتشني
ني ميش نين ثي شيف نيم نين جين موشي إيخون نيم نين
.جين موشي إيفول سيل سولو خين هيريني نيفين
De koning (de leider), de legers, de bestuurders,
de raadgevers, de menigten, onze naasten,
ons ingaan en ons uitgaan, tooi ze met alle
vrede.

الملـك (الـرئيـس) والجنــد والـرؤسـاء والوزراء والجمـوع
.وجيـراننـا ومداخلنـا ومخارجنـا زينهــم بكل ســالم

Celebrant

يقول الكاهن

`Pouro `nte ]hiryny@ moi nan `ntekhiryny @
hwb gar niben aktyitou nan.

 هوب غار: إبؤرو إنتي تي هيريني موى نان إنتيك هيريني
: نيفين أكتيتو نان

O Koning van de vrede, schenk ons Uw
vrede, want U hebt ons alles gegeven,
 أعطنـا سـالمــك ألن ك َّل شي قــــد،يا ملــك الســالم
، أعطيتـنــــا

يقول الكاهن

Celebrant

`Jvon nak V] Pencwutyr @ je tencwoun
`nkeouai an `ebyl `erok @ pekran `e;ouau
petenjw `mmof.
إجفون ناك إفنوتي بين سوتير  :جي تين سواون إنكي اوواى
آن إيفيل إيروك بيكران إثؤواب بي تين جو إمموف .

Eigen ons Uzelf toe, o God onze
Verlosser, want wij kennen geen ander
dan U, Uw heilige Naam spreken wij uit.
إقـتـنـنـا لـك يا اللـه مخلـصنــا ألننــا ال نعـرف آخر سـواك،
إسمـك القـدوس هـو الـــذي نقـولــه.

يقول الكاهن

Celebrant

Marouwnq `nje ny`ete noun `m'u,y hiten
Pek`pneuma `e;ouau.
مارو أونخ إنجي ني إيتي نون إم إبسيشي هيتين بيك إبنفما
إثؤواب :

Moge onze zielen leven door Uw Heilige
Geest,
فلتحيـا نفــوسنـا بــروحـك القـدوس ،

Celebrant

يقول الكاهن

Ouoh `mpen`;refjemjom `eron `anon qa
nek`ebiaik @ `nje `vmou `nte hannobi @ oude qa
peklaoc tyrf.
اووه إم بين إثريف جيم جوم إيرون أنون خا نيك إيفي آيك
.إنجي إفمو إنتي هان نوفي اوذي خابيك الؤس تيرف

en laat de dood, die door zonde komt,
niet heersen over ons, Uw dienaren,
noch over heel Uw volk.
 مــوت الخطيــة وال على، وال يقـــوى علينـا نحــن عــبـيـدك
.كـل شعبــك

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Gebed voor de Vaders

أوشية البطريرك واألساقفة

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

Celebrant

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus.

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

Celebrant

يقول الكاهن

Ten]ho ouoh tentwbh
met`aga;oc pimairwmi.

`ntek

:تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft.
،نسـأل ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر

Celebrant

يقول الكاهن

Ari`vmeu`i P¡ `mpenpatriar,yc
`niwt ettaiyout@ `nar,i``ereuc abba
(...)
أري إفميفئي إبتشويس إم بين باطريارشيس إنيوت إتطايوت
)...( إن أرشي إيريفس بابا أفا
Gedenk, o Heer, onze patriarch, de
eerbiedwaardige vader, de hogepriester,
abba (...)
أذكر يارب بطريركنا األب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
،)...(

Celebrant

يقول الكاهن

Nem pefke`svyr `nlitourgoc
peniwt `n`epickopoc abba (...) .

@

نيم بيف كي إشفير إن ليطورغوس بين يوت إن إيبسكوبوس
.)...( أفا
En zijn deelgenoot in de dienst, onze
vader de bisschop, abba (…) .

. )...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم أنبا

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc
`ymwn papa abba (...)
Pros ev eksas-te ie per toe arshie e-re-os
iemoon pa pa ava (...) .
إبروس إيف إكصاستى إيبرتو أرشى ايريؤس إيمون بابا آفا
. )...(
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) .
. )...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba elanba (…),

Diaken

يـقــول الـشماس

Papa
ke
patriar,ou
ke
ar,y`epickopou
tyc
megalo
polewc Alexan`driac @
pa pa ke patriargo ke arshie episkopoe ties
meghalo poleos Aleksanidrias
 ميغالو بوليؤس: بابا كى باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس
: أليكساندرياس
paus, patriarch en aartsbisschop van de grote stad
Alexandrië,

،بابـا وبطريرك ورئيـس أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
baba wa batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el3ozma el-iskendereje,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem pefke`svyr `nlitourgoc @
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot en
episkopos ava (…) ,
)...(  بين يوت إبيسكوبوس أفا: نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس

En voor zijn deelgenoot in de dienst,
onze vader de bisschop abba (...)
)...( وشـريكه في الخـدمة الرسوليه أبينـا األسقـف المكرم األنبا
we shariekahoe fil gedme el-rasoelejah, abine
el-oskof el mokkaram el-anba (…)

يـقــول الـشماس

Diaken

Ke twn
`epickopwn.

or;odoxwn

`ymwn

ke toon orthozokson iemoon episkopon.
.كى طون اورثوذكسون إيمون إبيسكوبون

En voor al onze orthodoxe bisschoppen.
.وسـائـر أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
we se2er asakifetne elortho-zoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

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

Celebrant

@ `nhanmys `nrompi nem hancyou
`nhirynikon.
خين او آريه آريه إيرواو (إيروف) نان  :إنهان ميش إن
رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون .
Bewaar hen (hem) voor ons gedurende
vele jaren en in vredige tijden.

حفظــا إحفظـهم (إحفظة) لنـــا سنيــــن كثيــــرة وأزمنـة
سـالميــة.

يقول الكاهن

Celebrant

Efjwk `ebol `n;y`e;ouab `etaktenhoutwou
`eroc `ebolhitotk `mmetar,y`ereuc @ kata
pekouws `e;ouab ouoh `mmakarion.
إفجوك إيفول إن ثي إثوواب إيتاك تين هوطواو إيروس إيفول
هيطوطك إمميت أرشي إيريفس كاطابيك اواوش إثؤواب اووه
إم ماكاريون .
het heilig hogepriesterschap vervullend,
dat U hem (hun) zelf hebt toevertrouwd
naar Uw heilige en gezegende wil,
مكمــال رئاســـة الكهنـوت المقـدســـة التي إئتمنتـه عليهـا من
قـبَّلـك كإراداتـك المقدسـة الطوباويـة.

Celebrant

يقول الكاهن

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

يقول الكاهن

Celebrant

Nem ni`epickopoc tyrou `nor;odoxoc @ nem
nihygoumenoc nem ni`precbuteroc nem
@ nidi`akwn
نيم ني إيبسكوبوس تيرو إن اورثوذكسوس  :نيم ني
هيغومينوس نيم ني إبريس فيتيروس نيم ني ذياكون.
En
alle
orthodoxe
bisschoppen,
hegoemenen, priesters, diakenen,
وجميــــع األســاقـفـــة
والقسـوس والشمامسـة،

األرثـــوذكسييــــــن،

والقمامصة

يقول الكاهن

Celebrant

@ nem `vmoh tyrf `nte tekou`i `mmauatc =e=;=u
`nka;ouliky `n`apoctoliky `nekklyci`a.

نيم إفموه تيرف إنتي تيك اووه إممافتس إثؤواب إنكاثوليكي
إن أبوسطوليكي إن إككليسيا :
en de volheid van Uw Ene, Enige, Heilige
Universele en Apostolische Kerk,
وكل امتــالء كنيستـــك الــواحــدة الــوحيـــدة المقــدســـة
الجـامعـة الــرســوليــــــة ،

يقول الكاهن

Celebrant

Ek`eer,arizec;e nwou neman@ `nouhiryny
nem ououjai `ebolqen mai niben.
إيك إإير خاريزستي نواو نيمان إن او هيريني نيم اواوجاي
إيفول خين ماي نيفين.

begenadig hen en ons met vrede en
welzijn in elke plaats.
أنعـــ ْم علـيهــم وعلينـا بالسـالم والعافيـة في كل مـوضـــع.

Celebrant
يقول الكاهن
Nou`proceu,y de etou`iri `mmwou `e`hryi `ejwn @ nem
`ejen peklaoc tyrf @ nem noun hwn `e`hryi `ejwou.
نو إبروس إفشي ذى إيتو إيري إممواو إإهري إيجون نيم إيجين بيك
. الؤس تيرف نيم نون هون إإهري إيجواو
En de gebeden die zij voor ons en voor heel Uw
volk aanbieden en onze gebeden voor hen,

 وعـن كل شعبــــك،وصلــواتهـم التي يقـدمونهـــا عنـا
. وصلـــواتـنـا نحـــن أيضـا عنهــــــم
*De diaken geeft het wierookvat aan de celebrant die er een lepel
wierook in doet, terwijl hij bidt:
:*ههنا يقدم الشماس المجمرة إلى الكاهن فيضع فيها البخور يدا واحدة وهو يقول

يقول الكاهن

Celebrant

;Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e
@ = =u
`nellogimon `nte `tve `eou`c;oi `n`c;oinoufi.
شوبو إيروك إيجين بيك ثيسياس تيريون إثؤواب إن
إيللوجيمون إنتي إتفي إي او إسطوي إن إسطوى نوفي .

aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en
hemels altaar, als de geur van wierook.
إقبلهــا إليــك علي مــذبحــك المقــدس النــاطـــق السمــائي
رائحـــة بخــور.

يقول الكاهن

Celebrant

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

إنثواو ذي آريه إيرواو  :خين او هيريني نيم او ذيكيؤسيني :
خين تيك إككليسيا إثؤواب.
Maar hen, bewaar hen in vrede en
gerechtigheid in Uw Heilige Kerk.
وأمـا هـم فـإحفظهــم في ســالم وعـــدل في كـنيستـــك
المقدســـة.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Gebed voor de
Bijeenkomsten

أوشية اإلجتماعات

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

Celebrant

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus.

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

Celebrant
يقول الكاهن
Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc
pimairwmi @ Ari`vmeu`i P¡ `nnenjin;wou] @ `Cmou
`erwou .

تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى,
أرى إفميفئى إبتشويس إننين جين ثواوتي إسمو إيرواو .
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, onze bijeenkomsten, Zegen ze.

نسـأل ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر  ،اذكـر
يـــــارب إجتماعاتـنــا  ،باركهــــــــــــا .

Diaken
`Proceuexac;e
`uper
ek`klyciac
tautyc
cun`eleucewn `ymwn.

يـقــول الـشماس
tyc
`agi`ac
ke
twn

Pros ev eksas-te ie per ties akhias eklie-sias
tavties ke toon sien elevseoon iemoon.
إبروس إف إكصاستي إيبرتيس آجياس إككلسياس طاف تيس
.كيطون سين إيليفسيؤن إيمون
Bid voor deze heilige kerk en onze bijeenkomsten.

.صلــوا مـــن أجــل هــذه البيعــــة (الكنيسة) المقـدسـة وإجتماعاتنا
Salloe min akhl heziehi el-bij3a
ekh-teme3etne.

(el-keniese) elmokaddasah

we

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

هانئي إن إفشي هانئي إن أنطوفو هانئي إن إسمو  :أري خاريز
ستي إممواو نان إبشويس  :نيم نيك إيفي أيك إثنيو مينين سون
شا إينيه.
Huizen van gebed, huizen van reinheid,
huizen van zegen; schenk die aan ons, o Heer,
en aan Uw dienaren die na ons komen tot in
eeuwigheid.

بيـــــوت صـــــالة  ،بيــــــوت طهــــارة ، ,بيــــــوت بــركـــة،
أنعـم بهـا لنـا يـارب ولعـبيــدك اآلتيـن بعـدنـا إلى األبــــد.

Celebrant

يقول الكاهن

}metsamse `idwlon qen oujwk fojc `ebol
qen pikocmoc.
تي ميت شيمشى إيذولون خين او جوك فوجس إيفول خين بي
: كوزموس

Ontwortel de afgoden-verering in z’n
geheel uit de wereld.
، عبادة األوثان بالكمال إقلعها من العالم

Celebrant

يقول الكاهن

`Pcatanac nem jom niben ethwou `ntaf
qemqwmou ouoh ma;ebi`wou capecyt
`nnen[alauj `n,wlem.
إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت هواو إنطاف خيم خومو اووة
. ماثيفي اواو صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم

Verbrijzel Satan en al zijn boze krachten
en verneder hen snel onder onze voeten.
 إسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا، الشيطان وكل قواته الشريرة
.سريعا

Celebrant

يقول الكاهن

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @
maroukyn `nje nivwrj `m`ptako `nte
niherecic.
 ماروكين: ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري إممواو كورفو
: إنجي ني فورج إم إبطاكو إنتي ني هيريسيس

Maak alle twijfel en hen die ze
veroorzaken krachteloos en laat alle
verdeeldheid,
ontstaan
door
de
verdorvenheid van ketterijen,
،  ولينقض إفتراق فساد البدع، الشكوك وفاعليها أبطلهم

يقول الكاهن

Celebrant

]Nijaji `nte tekekklyci`a =e=;=u P¡@ `m`vry
`ncyou niben ]nou ma;ebi`wou.
ني جاجي إنتي تيك إككليسيا إثؤواب إبشويس  :إم إفريتي
إنسيو نيفين تينو ماثيفيو.

Verneder de vijanden van Uw Heilige
Kerk, o Heer, nu evenals in alle tijden.
أعــداء كنيستــك المقـدســة يــارب  ،مثـل كـل زمــان واآلن
أذلـهـــــم .

Celebrant

يقول الكاهن

Bwl `ntoumet[acihyt `ebol@ matamwou
`etoumetjwb `n,wlem.
 ماطا مواو إيتو ميت: فول إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
: جوب إن كوليم

Breek hun hoogmoed, laat hen hun
zwakheid snel leren kennen.
،  عــرفـهــم ضعـفـهـم ســريعــا، حــل تعـاظمهـــم

Celebrant

يقول الكاهن

Kwrf
`nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a noukakougri`a noukatalali`a
etou`iri `mmwou qaron.
كورف إننو إفثونوس نو إيبي فولي نو مان كانيا نو كاكو
.جريا نو كاطا الليا إت او إيري إممواو خارون

Vernietig hun afgunst, hun intriges, hun
razernij, hun slechtheid, hun laster, die
zij tegen ons richten.
أبطـل حسـدهــم وسعـايتهـم وجنونهـم وشــرهـم ونميمتـهـم
.التي يصنعـونها فينا

يقول الكاهن

Celebrant

`P¡ `aritou tyrou `n`aprakton@ ouoh jwr

`ebol `mpouco[ni@ V] vy`etafvwrj `ebol
`m`pco[ni `nA,itovel.
إبتشويس أريتو تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو
سوتشيني  :إفنوتي في إيطاف فورج إيفول إم إب سوتيني إن
أخيتوفل.
O Heer, maak hen allen tot niets. Verijdel
hun raad, o God die de plannen heeft
verijdeld van Achitofel.
يـــارب إجعلهـم كلـَّهـم كـال شيء  ،وبـدد مشــورتـهــم يا اللـه
الــذي بــدد مشــورة أخيتـوفـل .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

Twnk P¡ V] @ maroujwr `ebol `nje
nekjaji tyrou @ marouvwt `ebol
qa`thy
`mpekho
` je
n
ouon
niben
e;moc] `mpekran `e;ouab.

طونك إبتشويس إفنوتى  :ماروجور إيفول إنجى نيك جاجى تيرو :
ماروفوت إيفول خا إتهى إمبيك هو إنجى اواون نيفين إثموستى إم
بيكران إثؤواب .
Sta op, o Heer onze God, laat al Uw vijanden
verstrooid worden en laat al diegenen die Uw
Heilige Naam haten voor Uw aangezicht
wegvluchten.

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

Celebrant
يقول الكاهن
 مخرج كل.أيها السيد الرب يسوع المسيح ملك الدهور
. ما يرى وما ال يرى،الموجودات من العدم إلى الوجود
،الذى جاء بإرادته وبكثرة رحمته قد تنافل بالتدبير
.ليخلصنا من موت الخطية وغلبة المضاد
O Meester, Heer Jezus Messias, Koning der
eeuwigheid, die alle scheppingen uit het
niets geschapen hebt de zichtbaar en de
onzichtbare. Die gekomen is uit Zijn vrije
wil en met Zijn grote barmhartigheid om
ons volgens Zijn beschikking te redden van
de dood der zonde en de overwinningen van
de vijand. Zij die goed doet met
blijmoedigheid,

Celebrant

يقول الكاهن

،  المت نى فى العقاب، السريع اإحسان
المخيف مرارا كثيرة من أجل الخيرات العتيدة
 وال تمل عنا بوجه،  أذكر يارب مراحمك.
تحننك نحن الذين دعينا إلى صالحك
die geduldige in het straffen is;
die vol zorg is voor de goeden.
Denk, O Heer, aan Uw weldaden,
en keer Uw genadig aangezicht
niet af van ons die door uw
goedheid geroepen zijn.

بل إسمع طلباتنا ومسكنة دعائنا نحن عبيدك
الخطاة وإمنح الشفاء لعبيدك هؤالء الذى
إلتجاءوا تحت هالل كنفك ألنك أنت محب
البشر
Neig uw oor naar ons gebed en naar
de armzalige smeekbeden van ons
uw zondige dienaren, en maak uw
dienaaren en zijn huisgenoten
gezond, hij die een schuilplaats
gezocht heeft onder de schaduw van
Uw vleugelen, want U bent
menslievend.

أغفر لهم ما عليهم وما صنعوه فى سائر عمرهم
و أترك لهم جميع فالتهم التى صنعوها ب رادتهم
 أن كان من حركاتهم وحدهم أو من.وبغير إرادتهم
 من أجل، إن كان بالفكر أو بالفعل.جهة آخر غريب
.الذين أرضوك
Vergeef hem de dingen die tegen hem
pleiten, die hij tijdens zijn gehele leven
begaan heeft; en vergeef hem zijn
misstappen die hij begaan heeft, vrijwillig
of onvrijwillig, hetzij uit eigen beweging,
of daartoe verleid door een ander; in
gedachte of in daad, door de gebeden van
degene die U welgevallig zijn.

، وكما تركت للغريم أيها السيد الدين الذى لك عليه
هكذا أيضا أترك لعبيدك ماعليهم وسامحهم بجميع
َ
بكلمتك ونزعت
 وكما طهرت األبر. فالتهم
َ
 هكذا إنزع كل مرض، بإرادتك
البر من جسمه
.من جسم عبيدك وقدسهم وطهرهم
Zoals U, onze Heer, de schuldenaar de talenten
kwijtschold die hij U schuldig was, vergeef
evenzo deze Uw dienaar die daden die tegen
hem pleiten, en vergeef hem al zijn
overtredingen. En zoals U de melaatse heeft
gereinigd door uw woord, en de melaatsheid
wegnam van zijn lichaam naar uw wil; neem zo
wederom de ziekte weg van het lichaam van
uw dienaaren, heilig hem en reinig hem.

 اآلن،يا من أبرأ ابنة الكنعانيه بسؤال أمها
أيض بسؤال كهنتك الذين هم نحن
،المتجاسرين إذ ليس لنا دالة من قبل أنفسنا
بل من جهة نعمتك علينا
U die de dochter van de Kananese
terstond genas op de smeekbeden
van haar moeder, doe dit wederom
op de smeekbeden van Uw priesters,
die zich niet aanmatigen vertrouwen
te hebben uit onszelf, maar in Uw
genade jegens ons,

اعتق عبيدك من كل المؤامرات وجميع
 يا من أقام ابن األرملة،المحاربات الشيطانية
،وابنة يايروس من الموت لما أمرهما بالقيام
وأقام لعافر من بعد موته ب ربعة أيام بسلطان
،الهوته
bevrijd Uw dienaaren van alle aanvallen
en alle werken van de duivel. U die de
zoon van de weduwe en de dochter van de
hoofdman uit de dood opwekte, toen U
beviel hun op te staan; U die Lazarus uit
de dood opwekte nadat hij vier dagen
dood was, op gezag van Uw Godheid;

. أقم عبيدك هؤالء من موت الخطية
، وإن أمرت بإقامتهم إلى فمان آخر
فإمنحهم مساعدة ومعونة لكى يرضوك
.كل أيام حياتهم
richt ook deze uw dienaar op uit
de dood van de zonde, en als U
hem gebiedt op te staan, geef
hem dan hulp en bijstand dat hij
U al de dagen van zijn leven
welgevallig mag zijn.

: ويحسن أن يقال هذا الجزء سرا
 فليكن هذا، ( وإن أمرت أن ت خذ نفسه
بيد مالئكة نورانيين يخلصونه من
 إنقله إلى فردوس الفرح. شياطين الظلمة
In stilte) (En als U gebiedt dat zijn
ziel genomen wordt, geef dan dat hij
door de handen der engelen van het
licht de kracht mag krijgen die hem
zal redden van de demonen der
duisternis Breng hem over naar het
paradijs van vreugde,

ليكون مع القديسيين ) بدمك الذى سفك
من أجل خالصنا الذى به إشتريتنا ألنك
أنت رجاؤنا نحن عبيدك
om samen te mogen zijn met alle
heiligen;(door Uw bloed dat voor
onze verlossing vergoten werd,
en waarmee U ons hebt
vrijgekocht, want U bent de hoop
van uw dienaren.

بشفاعة العذراء والدة اإله وسؤال جميع
 ألن لك المجد والكرامة والعز. القدسين
والسجود يليق بك أيها األب واإبن والروح
القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين
Door de voorspraak van de Maagd,
Moeder van God, en het gebed van
al de heiligen. Want lofprijs, eer en
aanbidding komen toe aan U, Vader,
Zoon en Heilige Geest, nu en altijd
en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
/

/ /

الصالة الثانية
HET TWEEDE GEBED

توقد
الفتيلة الثانية
Het tweede lont
wordt ontstoken

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

Gebed voor de
Reizigers

أوشيـة المسافـرين

يقول الكاهن

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

Celebrant

بالين أون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de
Almachtige God, de Vader van onze Heer,
God en Verlosser, Jezus Christus.

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

نســأل ونطلـب من صالحـك يا محــب البشــــر  ،اذكـر يـارب
آبـائنــــا وإخــوتـنــا المســافــريــن.

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou
`etause `e`psemmo @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe etav
she e-ep shem-mo,
:طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف شى إإب شيممو
Laat ons bidden voor onze vaders en
broeders die op reis zijn,

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

ie nimwit `mmosi @ (ie piayr) @

e-te evol hieten efjom, je nie jaroo-oe je nie
liemnie je nie mooit em moshie, ( je pi A-ier )
 يى ني:  يي ني ليمني:  يى ني يارواو: إيتى إيفول هيتين إفيوم
)  ( يي بى أ إير: مويت إم موشي
of het op zee, de rivieren, de meren, op de
wegen of in de lucht is,
إن كان في البحـر أو األنهـار أو البحيرات أو الطـرق المسلوكة
، ) (أو الجو
in kana fel-ba7r auw el-anhar auw el-bo7ajrat
auw el-torok el-mesloekah, ( auw el gew ) ,

يـقــول الـشماس

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

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

Diaken
يـقــول الـشماس
hina `nte P=,=c Pennou] tac;wou `eny`ete nouou
`mma`nswni qen ouhiryny @ `ntef,a nennobi nan
`ebol.
hiena ente Piegristos Pennoetie tas too-oe, enie e-tenoe-oe, emma en shoopie gen oe hierienie, entef ka
nen novie nan evol.
:  طاس طواو إيني إيتى نواو: هينا إنتي بى إخرستوس بين نوتي
.  إنتيف كانين نوفى نان إيفول: إمما إنشونى خين اوهيرني
opdat Christus onze God hen veilig terugbrengt
naar hun huis en onze zonden vergeeft.
. ويغفــر لنـا خطايانــا،لكي المسيح إلهنـا يـردهم إلى مساكنهم سالميـن
Lekei el-Massie7 ielaahna jarod-dehom iela mesakenhom salemien, wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

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

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

ie nimwit `mmosi ie piayr@ ie eu`iri `mpoujinmosi `nry]
niben.
Ouon
niben
et
qen
mai
niben
ma`tvwou `eqoun `eoulumyn `njamy@``eoulumyn `nte
pioujai.

: يى نى مويت إمموشى يى إفئيرى إمبو جين موشي إنريتى نيفين
اواون نيفين إتخين ماى نيفين ما إت فواو إيخون إى أوليمين إنجامى
:  إى أوليمين إنتى بى اوجاى:
op zee, de rivieren, de meren, op de wegen, in
de lucht, of op elke andere manier, iedereen
en overal. Breng hen terug naar een veilige
haven, een haven van verlossing.

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

`Arikataxioin

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

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

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

` ri`svyr `nerhwb nem nek`ebiaik @ qen hwb niben `n`aga;on
A
Anon de hwn P¡ tenmetrem`njwili et qen paibioc vai
@ `areh `eroc `nateblaby `nat,imwn `nat`s;orter sa `ebol.

أرى إشفير إن إيرهوب نيم نيك إيفي أيك خين هوب نيفين إن
 أنون ذي هون إبشويس تين ميت ريم إنجويلى إتخين باى: أغاثون
 آريه إيروس إن أتي فالفى إن أت شيمون إن أت: فيوس فاى
.إشتورتير شا إيفول
Neem deel aan het werk van Uw dienstknechten, in
alle goede werken. En ook wij, o Heer, bewaar ons
vreemde-lingschap in dit leven voor kwaad, storm
en onrust, tot de volein-ding.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

البولس
De Paulinische brieven

Paulinische Brief

البولس

Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية
آمين.بركاته على جميعنا
)7-1:15 (رومية
Een lezing uit de brief van onze leraar
Jacobus Zijn zegen zij met ons. Amen.
Jacobus (5:10-20)

فيجب علينا نحن األقويتاء أن نحتمتل
.ضتتعف الضتتعفاء وال نرضتتى أنفستتنا
فليتترض كتتل واحتتد منتتا قريبتته للخيتتر
.ألجل البنيان
Wij, die sterk zijn, moeten de
gevoeligheden
der
zwakken
verdragen en niet onszelf behagen.
Ieder onzer trachte zijn naaste te
behagen, ten
goede, tot opbouwing,

أن المستتتتيح أيضتتتتا لتتتتم يتتتترض
 بتتتتل كمتتتتا هتتتتو مكتتتتتوب،نفستتتته
.تعييرات معيريك وقعت علي
want ook Christus heeft
Zichzelf niet behaagd, maar,
gelijk geschreven staat: De
smaadwoorden van hen, die U
smaden, kwamen op Mij
neder.
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 َحتتتتى بالصتتت ْبر،أل َ ْجتتتل ت َ ْعليمنَتتتا
َوالت ْعزيَتتة ب َمتتا فتي ا ْلكتتتب يَكتتون
.لَنَا َر َجاء

Al
wat
namelijk
tevoren
geschreven is, werd tot ons
onderricht geschreven, opdat wij
in de weg der volharding en van
de vertroosting der Schriften de
hoop zouden vasthouden.

وليعطيكم إلته الصتبر والتعزيتة
أن تهتموا اهتماما واحتدا فيمتا
،بينكم بحسب المسيح يسوع
De God nu der volharding en
der vertroosting geve u
eensgezind van hetzelfde
gevoelen te zijn naar (het
voorbeeld van) Christus Jezus,

ع
َ ل َك ْي ت َمجدوا هللاَ أَبَا َربنَا يَسو
 بتتتنَ ْفس َواحتتتدَة َوفَتتتم،ا ْل َمستتتيح
 لتتتتذل َك ا ْقبَلتتتتوا بَ ْعضتتتتك ْم.َواحتتتتد
بَ ْعضا
opdat gij eendrachtig uit een
mond de God en Vader van
onze Here Jezus Christus
moogt verheerlijken. Daarom,
aanvaardt elkander,

كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد
.هللا
نعمتتتتتتتة هللا اآلب تحتتتتتتتل علتتتتتتتى
جميعكم يا آبائي وأخوتي آمين
zoals
ook
Christus
ons
aanvaard heeft tot heerlijkheid
Gods.
De genade en de vrede van
de Heer zij met ons. Amen.

لينك

Link

لحن أجيوس
Link naar een
hymne Akhios

اإلنجيل
Evangelie

لينك أوشيــة اإلنجيــل
Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

لينك اإلنجيل
Link naar Het
Evangelie

اإلنجيل
Evangelie

متتن مزاميتتر معلمنتتا داود
النبتتتتتتتى بركاتتتتتتتته علتتتتتتتى
جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

مز 2 ، 1 : 101

يتتتتتتتتتتارب استتتتتتتتتتتمع
صتتتتالتي و ليصتتتتعد
أمامك صراخي .في
اليتتوم التتذى أدعتتوك
فيتتتته استتتتتتجب لتتتتتي
سريعا.
هلليلويا

)(Ps. 102:1,2
Here, hoor mijn gebed,
laat mijn hulpgeroep
tot U komen; ten dage
dat ik roep, antwoord
mij
haastelijk.
Halleluja.

.األنجيل من لوقا البشير بركاته على جميعنا آمين
) 10-1 :19 (لو

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons.

 وإذا.اجتاز في أريحا
ْ ث َّم دخل و
 وهو رئيس،سمه ز َّكا
ْ ر جل ا
،ل ْلعشَّارين وكان غنيًّا
En Hij kwam Jericho
binnen en ging erdoor. En
zie, er was een man,
Zacheus
geheten,
die
oppertollenaar was, en hij
was rijk.

ْ وطلــب أ ْن يــرى يس ـوع مـ
،ـن هــو
 ألنَّــه ك ـان،ول ـ ْم ي ْقــد ْر مــن ا ْلج ْمــع
.قصير ا ْلقامة
En hij trachtte te zien, wie
Jezus was, en slaagde er
niet in vanwege de schare,
want hij was klein van
gestalte.

فـركض متقــدما وصـعد إلــى ج َّم ْيــزة لكـ ْي
. ألنَّه كان م ْزمعا أ ْن يم َّر م ْن هناك،يراه
 نظــر إلــى،فل َّمـا جــاء يســوع إلــى ا ْلمكــان
: وقال له،ف ْوق فرآه
En hij liep hard vooruit en klom
in een wilde vijgeboom om Hem
te zien, want Hij zou daarlangs
komen. En toen Jezus bij die
plaats kwam, keek Hij naar
boven en zeide tot hem:

 ألنَّـــه،ســـر ْع وا ْنـــز ْل
ْ  أ،«يـــا ز َّكـــا
.»ي ْنبغي أ ْن أ ْمكث ا ْلي ْوم فـي ب ْيتـك
.سرع ونزل وقبله فرحا
ْ فأ
Zacheus, kom vlug naar
beneden, want heden moet
Ik in uw huis vertoeven. En
hij kwam vlug naar beneden
en
ontving
Hem
met
blijdschap.

فل َّمـــا رأى ا ْلجميـــع ذلـــك تـــذ َّمروا
 «إنَّـــه دخـــل ليبيـــت ع ْنـــد:قـــائلين
.»رجل خاطأ
En toen zij het zagen,
morden zij allen en
zeiden: Hij is bij een
zondig
man
binnengegaan om zijn
intrek te nemen.

لــرب«:هــا أنــا يــارب
فوقــف ز َّكــا وقــال ل َّ
صـــف أ ْمـــوالي ل ْلمســـاكين ،وإ ْن
أ ْعطـــي ن ْ
ك ْنــــــت قــــــ ْد وشــــــ ْيت بأحــــــد أرد أ ْربعــــــة
أ ْ
ضعاف».
Maar Zacheus ging staan en
zeide tot de Here: Zie, de helft
van mijn bezit, Here, geef ik
de armen, en indien ik iemand
iets heb afgeperst, vergoed ik
het viervoudig.

 ا ْليـ ْـوم حص ـل:فقــال لــه يســوع
 إ ْذ هـو أ ْيضـا،خالص لهذا ا ْلب ْيـت
،ا ْبن إ ْبراهيم
En Jezus zeide tot hem:
Heden is aan dit huis
redding
geschonken,
omdat ook deze een zoon
van Abraham is.

أل َّن ا ْبـــن اإل ْنســـان قـــ ْد جـــاء لكـــ ْي
.»ي ْطلب ويخلص ما ق ْد هلك
. والمجد هلل دائما
Want de Zoon des mensen is
gekomen om het verlorene
te zoeken en te redden.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid

Celebrant

يقول الكاهن

 القابل إليه،أيها الرب الرؤوف محب البشر
 العارف إن فكر اإنسان مائل إلى،التائبين
 الذى ال يشاء موت الخاط،الشر منذ صباه
،حتى يرجع إليه و يحيا
O
Heer,
Barmhartige
en
Menslievend, die de boetvaardigen
aanvaardt hebt; die weet dat de
gedachte van de mens zich naar het
kwade nijgt vanaf zijn jeugd; die
niet de dood van de zondaar verlangt
maar dat hij zich bekeert en leeft.

Celebrant

يقول الكاهن

 الذى قال،الذى ت نس من أجل خال البشر
إنى لم آت ألدع الصديقين بل الخطاة إلى
 الذى طلب الخروف الضال و الدرهم،التوبة
،المفقود ووجدهما
Die mens geworden is voor de
verlossing van de mensheid. Die zei, Ik
ben
niet
gekomen
om
de
rechtvaardigen te roepen maar
zondaren tot bekering. Die zocht naar
het verloren schaap en het zilverstuk
dat verloren werd, en ze vond.

 الذى غفر،الذى قال إن من يقبل إلى ال أخرجه خارجا
 وهكذا المقعد أعطيته.خطايا الزانية التى تابت قديما
.غفران خطاياه و صحة جسده
Die zei, wie tot Mij komt zal ik niet verwerpen.
Die de zondares vergaf nadat zij zich bekeerd
had; en evenzo de verlamde, U schonk hem
vergeving van zijn zonden en genezing van zijn
lichaam.

أنت الذى قلت أنه يكون فرح فى السماء
 وقلت أيضا إن كل مرة،بخاط واحد يتوب
 اطلع أيها المتحنن من.تسقط قم فتخلص
.سمائك المقدسة
U zei ook, dat er is blijdschap in
de hemel over één zondaar die
zich bekeert. Wederom zei U dat
een ieder die valt, moet op staan
en hij zal gered worden. Zie neer,
O Barmhartige, van Uw heilige
hemel,

 المقبلين،وحل فى عبيدك المعترفين بزالتهم
 إن، وأغفر لهم غلطاتهم.إليك ب مانة ورجاء
 طهرهم من.كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر
. كل خطية
en blijf uw dienaren en zijn
huisgenoten nabij, die zijn (hun)
overtredingen (belijden); die tot U
komt (komen) in hoop en geloof, en
vergeef (hen) zijn ongerechtigheden,
in daad of woord of gedachte. Reinig
(hen) van alle zonden,

،أحفظهم بقية فمان حياتهم سالكين في وصاياك
 وبهذا يتمجد.لكى ال يفرح بهم العدو دفعة أخرى
 ويليق بك المجد و العز و،اسمك القدوس
.السجود اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين
en maak dat hij (hen) de rest van zijn
(hun) leven blijft (blijven) wandelen in
uw geboden; dat zijn vijand niet
nogmaals zijn reden tot vreugde geeft;
waardoor Uw Heilige naam wordt
verheerlijkt, Want U komt toe alle glorie
en eer en aanbidding, nu en altijd en tot
in de eeuwen der eeuwen. Amen
/

/ /

الصالة الثالثة
HET DERDE GEBED

توقد
الفتيلة الثالثة
Het derde lont
wordt ontstoken

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

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

أوشية الطبيعة
)(أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

Celebrant

G

`Arikataxioin

يقول الكاهن

P¡ ni``ayr `nte `tve nem
nikarpoc `nte `pkahi @ nem nimwou `nte `viaro @ nem
nici] nem nici] nem nicim nem nirwt `nte `tkoi @
etqen tairompi ;ai@ `cmou `erwou.

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

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen ni`ayr `nte `tve nem
nikarpoc `nte `pkahi @
Toobh ezjen nie a-ier ente etfe nem nie
karpos ente epkahie,
 نيم ني كاربوس إنتى: طوبه إيجين ني آ إير إنتى إتفى
: إبكاهي
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de
aarde,
، وثمرات األرض،إطلبوا عن أهوية السماء
Ot-loboe 3en ehwejet el-seme2 wa thamarat el-ard,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem `pjinmosi `e`pswi
niiarwou `mmwou @

:

`nte

nem ep zjien moshie e-epshooi, ente nie jaroooe em moo-oe,
:  إنتى ني يارواو إم مواو: نيم إب جين موشي إإبشوى
de toename van de wateren van de rivieren,
، وصعــود ميـــاه األنهــــار
We so-3oed me-jah elanhaar,

Diaken

يـقــول الـشماس

Nem nici] nem nicim : nem nirwt
`nte `tkoi.

nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente
et koi.
:  نيم ني روت إنتى إتكوي: نيم ني سيتي نيم ني سيم
het zaad, het kruid en het veldgewas in dit
jaar.
.  في هـذه السنـة، والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل
we el-zeroe3 we el-3oshb we nebet el-7akl fie
heziehi el-senne.

يـقــول الـشماس

Diaken

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou
`erwou :
Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroooe,
: هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو إيرواو
Dat Christus onze God deze zegent,
،لكي يباركـها المسيح إلهنا
Lekei joba-rikhe El Massie7o ielaahna,

Diaken

يـقــول الـشماس
Ouoh `ntefsenhyt qa pef`placma:
`eta nefjij ;amiof : `ntef,a

nennobi nan `ebol .

oewoh entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh
thamjof, entef ka nen novie nan evol.

:  إيطا نيف جيج ثاميوف: اووه إنتيف شينهيت خا بيف إبالسما
. إنتيف كانين نوفى نان ايفول
en erbarmen heeft met Zijn schepping die gemaakt
is door Zijn handen en onze zonden vergeeft.
. ويغفـــر لنـا خطـايانـــا، ويتحنـن على جبلتــه التي صنعتهـا يـداه
we jete7ennen 3ele khobletihie el-latie sana3at-ha jedeh,
wa jaghfer lene gata-jene.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.
. يارب إرحـْـم، يارب إرحـْـم،يارب إرحـْـم
Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن
`Anitou `ep
` swi kata nousi kata vy`ete

vwk `n`hmot@ ma`pounof `m`pho `m`pkahi @
marou;iqi `nje nef`;lwm@ marou`asai `nje
nefoutah.

 ما إب: أنيتو إإبشوى كاطا نوشى كاطا فى إيتى فوك إن إهموت
 مارو: اونوف إم إبهو إم إبكاهى مارو ثيخى إنجى نيف إثلوم
. آشاى إنجى نيف أوطاه
Doe deze naar hun maat toenemen volgens Uw
genadegaven. Verblijd het aanzicht van de aarde,
dat haar voren besproeid mogen worden en haar
vruchten zich vermenigvuldigen.

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

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

 اووه أري إيكونومين: سيف طوطف إى او إجروج نيم اواوسخ
 إسمو إيبى إكلوم انتى: إم بين جين اونخ كاطا بيت إير نوفرى
: تى رومبى هيتين تيك ميت إخرستوس
Maak haar geschikt voor het zaaien en voor
de oogst. Bestier ons leven, zoals U het
passend vindt. Zegen de kroon van het jaar
door Uw goedheid,
 بارك إكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصاد

. بصالحك

Celebrant
يقول الكاهن
e;be nihyki `nte peklaoc @ e;be ],yra nem
piorvanoc @ nem pisemmo nem pirem`njwili @ nem
pirem`njwili @ nem e;byten tyren qa
ny`eterhelpic `erok @ ouoh ettwbh `mpekran =e=;=u @
 إثفى تي شيرا نيم بى أورفانوس نيم: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني إت: بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إيرهيلبيس إيروك
omwille van de armen onder Uw volk, omwille
van de weduwe, de wees, de vreemdeling, de
gast en omwille van ons allen die op U hopen
en Uw Heilige Naam aanroepen.
، من أجل األرملة واليتيم والغريب والضيف،من أجل فقراء شعبك
. ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب إسمك القدوس

Celebrant
يقول الكاهن
Je nenbal `nouon niben ceerhelpic `erok @ je
`n;ok et] `ntou`qre nwou qen oucyou enanef.
Ariou`i neman kata tekmetaga;oc @ vyet] `qre
`ncarx niben@
 جى إنثوك إت: جى نين فال إن اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
 أري اووى نيمان كاطا تيك. تى إنطو إخرى نواو خين اوسيو إينانيف
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين,ميت أغاثوس
Want aller ogen zien hoopvol naar U uit,
omdat U hun te rechter tijd hun spijs geeft.
Handel met ons naar Uw goedheid, U, die
spijs geeft aan al wat leeft.
 ألنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين، ألن أعين الكل تترجاك
،  إصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

Celebrant
يقول الكاهن
moh `nnenhyt `nrasi nem ouounof @ hina `anon
hwn `ere `vrwsi `ntoten qen hwb niben `ncyou
niben @ `ntenerhou`o qen hwb niben `n`aga;on.

 هينا أنون هون إيرى: موه إن نين هيت إن راشى نيم اواونوف
إفروشى إنتوتين خين هوف نيفين إنسيو نيفين إنتين إيرهواو
. خين هوف نيفين إن أغاثون
Vervul onze harten met blijheid en vreugde,
opdat wij in alle opzichten te allen tijde van
alles genoegzaam voorzien, in alle goede
werken overvloedig mogen zijn.

 لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في، إمأل قلوبنا فرحا ونعيما
.  نزداد في كل عمل صالح، كل شيء ك َّل حين

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

البولس
De Paulinische brieven

Paulinische Brief

البولس

Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس
آمين.األولى بركاته على جميعنا
)8 : 13 – 28 : 12 كو1(
Lezing uit de brieven van St. Paulus de
Apostel aan de Romeinen, zijn zegen zij met
ons. (1 Cor. 12:28-13:8)

َ فَ َو
 أَوال:ستة
َ ض َع هللا أنَاسا فتي ا ْل َكني
َ  ثَالثتا معَلمت، ثَانيتا أ َ ْنبيَتا َء،رستال
،تين
،ب شتفَاء
َ  َوبَ ْع َد ذل َك َم َواه،ثم قوات
.ع أ َ ْلسنَة
َ  َوأ َ ْن َوا،ير
َ  تَدَاب،أَع َْوانا
En
God
heeft
sommigen
aangesteld in de gemeente,
ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars,
verder krachten, daarna gaven
van genezing, (bekwaamheid) om
te helpen, om te besturen, en
verscheidenheid van tongen.

أَلَعَتتتل ا ْل َجميتتت َع رستتتل؟ أَلَعَتتتل ا ْل َجميتتت َع
أ َ ْنبيَتتاء؟ أَلَعَتتل ا ْل َجميت َع معَلمت َ
تون؟ أَلَعَتتل
صتتتت َحاب قتتتتوات؟ 30أَلَعَتتتتل
ا ْل َجميتتتت َع أ َ ْ
ب شتفَاء؟ أَلَعَتل ا ْل َجميت َع
ل ْل َجميع َم َواه َ
يَتَكَلمت َ
تتتتون ب َ ْلستتتتتنَة؟ أَلَعَتتتتتل ا ْل َجميتتتتت َع
يت َ ْرجم َ
ون؟
?Zijn zij soms allen apostelen
?Allen profeten? Allen leraars
Allen krachten? 30 Hebben soms
?allen gaven van genezing
?Spreken soms allen in tongen
?Vertolken zij soms allen

َولكت ْ
تتتتتن جتتتتتتدُّوا ل ْل َم َواهتتتتتتب
ستتتتتنَىَ .وأ َ ْيضتتتتتا أريكتتتتت ْم
ا ْلح ْ
َطريقا أ َ ْف َ
ض َل.
Streeft dan naar de
hoogste gaven. En ik wijs u
een weg, die nog veel
verder omhoog voert.

إ ْن ك ْنتتت أَت َ َكل تم ب َ ْلس تنَة النتتاس
س لتتتتي
َ َوا ْل َمالَئ َكتتتتة َولكتتتت ْن لَتتتت ْي
ُّ  فَقَ ْد ص ْرت ن َحاسا يَط،َم َحبة
تن
.ص ْنجا يَر ُّن
َ أ َ ْو
Al ware het, dat ik met de
tongen der mensen en
der engelen sprak, maar
had de liefde niet, ik ware
schallend koper of een
rinkelende cimbaal.

 َوأ َ ْعلَتتم َجميت َع،َوإ ْن َكانَتتتْ لتتي نبتتوة
َ  َوإ ْن َك،س َرار َوكل ع ْلم
ان لي ك ُّل
ْ َ األ
 َولك ت ْن،اإي َمتتان َحتتتى أ َ ْنق ت َل ا ْلجبَتتا َل
.ش ْيئا
َ ست
ْ َ فَل،س لي َم َحبة
َ لَ ْي
Al ware het, dat ik
profetische gaven had, en alle
geheimenissen en alles, wat
te weten is, wist, en al het
geloof had, zodat ik bergen
verzette, maar ik had de
liefde niet, ik ware niets.

 َوإ ْن،َوإ ْن أ َ ْطعَ ْمتتت كتتل أ َ ْمت َتوالي
،ق
َ ستتدي َحتتتى أ َ ْحتَتتر
َ ستتل ْمت َج
َ
َ فَتتتال،س لتتتي َم َحبتتتة
ْ َولكت
َ تتن لَتتت ْي
.ش ْيئا
َ أ َ ْنتَفع
Al ware het, dat ik al wat ik
heb tot spijs uitdeelde, en al
ware het, dat ik mijn lichaam
gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet, het
baatte mij niets.

ا ْل َم َحبتتتتتتتتتتتة ت َتَتتتتتتتتتتت َنى
َ ا ْل َم َحبتتتتتة ال.َوت َ ْرفتتتتتق
َ ا ْل َم َحبتتتتتتة ال.ت َ ْحستتتتتتد
، َوالَ ت َ ْنت َفخ،تَتَفَا َخر
De liefde is lankmoedig,
de
liefde
is
goedertieren, zij is niet
afgunstig, de liefde
praalt niet, zij is niet
opgeblazen,

 َوالَ ت َ ْطلتتتب َمتتتا،َوالَ تقَتتتبح
َ َوال،ُّ َوالَ ت َ ْحتَتتتتد،لنَ ْفستتتت َها
ُّ تَظت
تتترح
ُّ تتتن ال
َ  َوالَ ت َ ْفت،ستتتت َؤ
،باإثْم بَ ْل ت َ ْف َرح با ْل َحق
zij kwetst niemands gevoel, zij
zoekt zichzelf niet, zij wordt niet
verbitterd, zij rekent het kwade
niet toe. Zij is niet blijde over
ongerechtigheid, maar zij is
blijde met de waarheid.

َتتتتتتتيء،
َوت َ ْحتَمتتتتتتتل كتتتتتتتل ش ْ
صدق كل ش َْيءَ ،وت َ ْرجو
َوت َ
علَى كل
صب ر َ
كل ش َْيءَ ،وت َ ْ
ش َْيء.
Alles bedekt zij, alles
gelooft zij, alles hoopt
zij, alles verdraagt zij.

.ستتتقط أ َبَتتتدا
ْ َ ا َ ْل َم َحبتتتة الَ ت
،ستتت ْب َطل
َ ََوأَمتا النُّبتتوات ف
،ستتتتتتت َ ْنتَهي
َ ََواأل َ ْلستتتتتنَة ف
.سي ْب َطل
َ ََوا ْلع ْلم ف
De
liefde
vergaat
nimmermeer;
maar
profetieen,
zij
zullen
afgedaan hebben; tongen, zij
zullen verstommen; kennis,
zij zal afgedaan hebben.

نعمة هللا اآلب تحتل
علتتتتى جمتتتتيعكم يتتتتا
آبتتتتتتتائي وأختتتتتتتوتي
آمين
De genade en de
vrede van de Heer zij
met ons. Amen.

لينك

Link

لحن أجيوس
Link naar een
hymne Akhios

اإلنجيل
Evangelie

لينك أوشيــة اإلنجيــل
Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

لينك اإلنجيل
Link naar Het
Evangelie

اإلنجيل
Evangelie

متتن مزاميتتر معلمنتتا داود
النبتتتتتتتى بركاتتتتتتتته علتتتتتتتى
جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

مز 2 ، 1 : 37

يتتتتتتارب ال تبكتنتتتتتتتى
بغضتتتتتتتتتتتتتتتتتبك  ،وال
برجتتتتزك تتتتتؤدبنى ،
ألن ستتتتتتتهامك قتتتتتتتد
تتتتتتتى ،
أنغرستتتتتتتتت فت َ
وثقلتتتت علتتتى يتتتدك.
هلليلويا

)(Ps. 38:1,2
Here, straf mij niet in
uw toorn, en kastijd mij
niet
in
uw
grimmigheid; want uw
pijlen zijn op mij
nedergekomen,
uw
hand
is
op
mij
neergedaald.
Halleluja.

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Matteüs , zijn zegen zij
met ons.

ث َّم دعا تالميذه االثْن ْي عشر وأ ْعطاه ْم
س ْلطانا على أ ْرواح نجسة حتَّى
ْ  وي،ي ْخرجوها
شفوا ك َّل مرض وك َّل
.ض ْعف
En Hij riep zijn twaalf
discipelen tot Zich en gaf
hun macht over onreine
geesten om die uit te drijven
en om alle ziekte en alle
kwaal te genezen.

ســماء االثْن ـ ْي عشــر رســوال فه ـي
ْ وأ َّمــا أ
ــــمعان الَّـــــذي يقـــــال لـــــه
ْ  األ َّول سـ:هـــــذه
 ي ْعقــوب ْب ـن. وأ ْنــدراوس أخــوه،ب ْطــرس
. ويوحنَّا أخوه،ز ْبدي
En dit zijn de namen van de
twaalf apostelen: vooreerst
Simon, genaamd Petrus, en
Andreas, zijn broeder; en
Jakobus,
de
zoon
van
Zebedeus, en Johannes, zijn
broeder;

فيلــــبس ،وب ْرثولمــــاوس .تومــــا ،ومتَّــــى
شـــار .ي ْعقـــوب ْبـــن ح ْلفـــى ،ولبَّـــاوس
ا ْلع َّ
ا ْلملقَّـــــب تـــــدَّاوس .ســـــ ْمعان ا ْلقـــــانوي،
سلمه.
سخ ْريوطي الَّذي أ ْ
ويهوذا اإل ْ
Filippus
en
;Bartolomeus
Tomas
en
Matteus,
de
tollenaar; Jakobus, de zoon
van Alfeus en Taddeus; Simon
de Zeloot en Judas Iskariot,
die Hem ook verraden heeft.

هــؤالء االثْنــا عشــر أ ْرســله ْم يســوع وأ ْوص ـاه ْم
 وإلـى مدينـة،«إلى طريق أمـم ال ت ْمضـوا:قائال
ْ  بـل.سامريين ال تـ ْدخلوا
اذهبـوا بـا ْلحري إلـى
َّ لل
َّ سرائيل ال
.ضالَّة
ْ خراف ب ْيت إ
Deze
twaalf
heeft
Jezus
uitgezonden en Hij gebood hun,
zeggende: Wijkt niet af op een weg
naar heidenen, gaat geen stad van
Samaritanen binnen; begeeft u
liever tot de verloren schapen van
het huis Israels.

:وفيما أ ْنت ْم ذاهبون ا ْكرزوا قائلين
ْ
.سماوات
ال
وت
ك
ل
م
ب
ر
ت
اق
إنَّه قد
َّ

Gaat en predikt en zegt:
Het
Koninkrijk
der
hemelen is nabijgekomen.

ْ ا
 أقيم ـوا. طهــروا ب ْرصــا.شــفوا م ْرضــى
، م َّجانـا أخـ ْذت ْم. أ ْخرجوا شـياطين.م ْوتى
.  والمجد هلل دائما.م َّجانا أ ْعطوا
Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen, drijft boze
geesten uit. Om niet hebt gij het
ontvangen, geeft het om niet.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid

Celebrant

يقول الكاهن

.تباركت أيها الرب إلهنا الصالح طبيب أنفسنا
بجراحاتك شفينا أيها الراعى الصالح الذى
 يا معزي صغيري.طلب الخروف الضال
.القلوب
Gezegend bent U, O Heer de Goede,
Geneesheer onzer zielen. Door uw
striemen zijn wij geheeld, O goede
Herder, die het schaap zoekt dat
verdwaald is; die vertroosting geeft
aan de wankelmoedigen.

Celebrant

يقول الكاهن

،الذى أبرأ حماة سمعان من حمتها الصعبة
 الذى عتق.والناففة الدم من مرضها القديم
 الذى ترك،ابنة الكنعانية من الروح النجس
،للغريم الدين الذى عليه
Die de schoonmoeder van Petrus
genas in haar zware koorts; en de
bloedvloeiingen van haar die leed aan
haar langdurige ziekte; die de dochter
van de Kananese vrouw bevrijdde van
de onreine geest; die de schuldenaar
kwqijtschold wat hij schuldig was;

 الذى قبل إليه، الذى برر العشار،الذى غفر للزانية خطاياها
 الذى. وأنعم عليه بالفردوس،اعتراف اللص فى آخر حياته
. الذى سمر على الصليب بإرادته وحده،حمل خطايا العالم
die de hoer vergaf,
die de tollenaar
rechtvaardigde; die de belijdenis van de rover
aanvaardde op het eind van zijn leven, en hem het
paradijs schonk; die de zonden der wereld
wegneemt; die aan het kruis genageld werd uit
eigen vrije wil.

،نس ل ونطلب إليك ونتضرع ونصرْ نحوك
لكى تغفر لنا نحن عبيدك جميع آثامنا الذاتية
. إن كان بمعرفة أو بغير معرفة.وغير الذاتية
Wij bidden en smeken U, en
vragen U en roepen U aan om
Uw dienaren zijn huisgenoten en
ook ons, Uw dienaren, al onze
ongerechtigheden te vergeven,
eigen en niet eigen, bewust of
onbewust,

 التى أتت منا والتي وردت،الليلية و النهارية
 التى من الحواس الظاهرة أو،علينا من آخرين
 التى من حركات الروح أو.الضمائر المخفية
. ألنك إله صالح محب للبشر.الجسد
die van de nacht en die van de dag,
die uit onszelf voortkomen, en die
ons overkomen zijn door anderen,
die van open besef en die van
verborgen overleg, die van de
opwellingen van de geest en van het
lichaam. Want U bent een Goede
God en Menslievend;

 واهدنا وساعدنا لكى،طهرنا من كل فالتنا
 ال طريق،نسلك فى طريق الحياة األبدية
 نعم يارب سامح عبيدك.الموت الدهرى
.بجميع فالتهم
reinig al onze overtredingen, en
leid ons en help ons dat wij de
wegen van het eeuwig leven mogen
bewandelen en niet de weg van de
eeuwige dood. Ja, O Heer, vergeef
Uw dienaren en zijn huisgenoten al
zijn (hun) misstappen,

 وابسط يديهم إلى.و امب افواههم من تسبحتك
.  وهي أقدامهم إلى سبيل الخال.فعل وصاياك
 أنت يارب.وحصن أعضاءهم وأفكارهم بقوتك
.قلت لنا على أيدى رسلك األطهار
en vul zijn (hun) mond met Uw
lofprijzing, en richt zijn (hun)
handen om Uw geboden te
onderhouden. Leid zijn voeten naar
het pad van gezondheid; omhein zijn
leden en zijn gedachten met Uw
kracht. U, O Heer, sprak tot ons
door Uw heilige Apostelen:

 وابسط يديهم إلى.و امب افواههم من تسبحتك
.  وهي أقدامهم إلى سبيل الخال.فعل وصاياك
 أنت يارب.وحصن أعضاءهم وأفكارهم بقوتك
.قلت لنا على أيدى رسلك األطهار
en vul zijn (hun) mond met Uw
lofprijzing, en richt zijn (hun)
handen om Uw geboden te
onderhouden. Leid zijn voeten naar
het pad van gezondheid; omhein zijn
leden en zijn gedachten met Uw
kracht. U, O Heer, sprak tot ons
door Uw heilige Apostelen:

إن كل ما تربطونه على األرض يكون مربوطا
 وما تحلونه على األرض يكون.فى السموات
 وأيضا قلت إن من.محلوال فى السموات
.غفرتم له خطاياه غفرت له
"Al wat u op aarde bindt, zal
gebonden zijn in de hemel, en al
wat u op aarde ontbindt, zal
ontbonden zijn in de hemel". En
wederom zeide U: "Wie u hun
zonden vergeeft, die zijn ze
vergeven

وكما سمعت لحزقيا عند ضيقة نفسه فى
 كذلك.ساعه موته ولم تعرض عن طلبته
أيضا اسمعنى أنا عبدك المسكين فى هذه
.الساعة
". Evenals U Hizkia in zijn
zielenood gehoord hebt in het uur
van zijn dood, en niet doof was voor
zijn smeekbeden, hoor dan evenzo
mij, de geringste van uw dienaren
in dit uur,

وارحم عبيدك وإن كانت خطاياهم قد
 ألنك أمرت بالغفران سبع،كثرت جدا
.مرات سبعين مرة
en ontferm U over uw
dienarenen zijn huisgenoten,
en als zijn (hun) zonden vele
zijn, gebied hem (hun)
vergeving tot zeventig maal
zevenmaal.

،ونرسل الشكر لمراحمك ولعظمتك
ولك المجد مع ابيك الصالح غير
 وروحك القدوس المحيى،المبتدئ
.اآلن وكل أوان إلى دهر الدهور آمين.
Want U komt toe alle glorie
met Uw Goede Vader en de
levengevende Heilige Geest,
nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen
/

/ /

الصالة الرابعة
HET VIERDE GEBED

توقد
الفتيلة الرابعة
Het vierde lont
wordt ontstoken

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

Gebed voor de
koningen (leiders)

)أوشية الملوك (الرؤساء

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

. أذكـر يارب رئيس (ملـك) أرضنا عـبـدك

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

Diaken

يـقــول الـشماس

اطلبوا لكي المسيح إلهنــــا يعـطـيـنـــا رحمـة
ـف
َ  ويعط،ورأفــة أما َم الرؤساء األعـزاء
ويغـفـر
،قـلـوبهــم علينا بالصالح في كـل حيـن
َ
.لنـا خطـايـانـــا
Laat ons bidden dat Christus onze God ons
genade en mededogen schenkt voor de
machtige overheden en hun harten ten alle
tijden met goedheid jegens ons neigt, en dat
Hij ons onze zonden vergeeft.
Ot-loboe lekei el-Masie7o iela-hona jo3tina ra7ma wa
ra2fa amaam al-ro2ese2 al-a3eza2, wa jo3attef
kolobahom 3aleina bel-salaa7 fi kole 7ien, wa jaghfer
lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

Celebrant

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

يقول الكاهن

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.رحــم
ْ يـارب إ
Jarabor7am.

البولس
De Paulinische brieven

Paulinische Brief

البولس

Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية
آمين.بركاته على جميعنا
)21-14 :8 (رومية
Lezing uit de brieven van St. Paulus de
Apostel aan de Romeinen, zijn zegen zij met
ons. (Rom. 8:14-21)

َ ألَن كتتتتل التتتتذ
َ ين يَ ْنقَتتتتاد
،ون بتتتتروح هللا
 إ ْذ لَ ْم ت َ ْختذوا رو َح.فَ ولئ َك ه ْم أ َ ْبنَاء هللا
 بَت ْل أ َ َخت ْذت ْم رو َح،ا ْلعبودية أ َ ْيضا ل ْل َخ ْوف
.»«يَا أَبَا اآلب:ْصر
ْ َالتبَني الذي به ن
Want allen, die door de Geest Gods
geleid worden, zijn zonen Gods. Want
gij hebt niet ontvangen een geest van
slavernij om opnieuw te vrezen, maar
gij hebt ontvangen de Geest van het
zoonschap, door welke wij roepen:
Abba, Vader.

ْ َلروح نَ ْفسه أ َ ْيضا ي
ش َهد أل َ ْر َواحنَا أَننَتا
ُّ َ ا
 فَتتتإ ْن كنتتتا أ َ ْوالَدا فَإننَتتتا َو َرثَتتتة.أ َ ْوالَد هللا
َ  َو َرثَتتتتتتة هللا َو َوارثت،أ َ ْيضتتتتتتا
تتتتتون َمتتتتتت َع
.ا ْل َمسيح
Die Geest getuigt met onze geest,
dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij
nu kinderen, dan zijn wij ook
erfgenamen: erfgenamen van God,
en
medeerfgenamen
van
Christus;

.إ ْن كنا نَت َ َلم َمعَه ل َك ْي نَت َ َمج َد أ َ ْيضا َمعَه
َفَإني أ َ ْحسب أَن آالَ َم الز َمان ا ْل َحاضتر ال
.ست َ ْعلَ َن فينَا
ْ تقَاس با ْل َم ْجد ا ْلعَتيد أ َ ْن ي
immers, indien wij delen in zijn
lijden, is dat om ook te delen in zijn
verheerlijking. Want ik ben er zeker
van, dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid, die over ons
geopenbaard zal worden.

َ
َ
ْ
تار ا ْل َخليقَتتة يَت َ َوقتتع
ت
ظ
ت
ن
ا
ن
أل
َ
.ست ْعالَ َن أ َ ْبنَاء هللا
ْ ا
Want met reikhalzend
verlangen
wacht
de
schepping op het openbaar
worden der zonen Gods.

ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
س
ي
ت
ل
ل
ط
ب
ل
ل
ة
ق
ي
ل
خ
ل
ا
ت
ع
ض
خ
أ
ذ
إ
ْ
َ
َ
ْ  بَتتتت ْل م،َط ْوعتتتتا
تتتتن أ َ ْجتتتتل التتتتذي
َ أ َ ْخ
.علَى الر َجاء
َ ضعَ َها
Want de schepping is aan de
vruchteloosheid onderworpen,
niet vrijwillig, maar om (de wil
van) Hem, die haar daaraan
onderworpen heeft,

َ
َ
ْ
َ
ْ ستتت ْعتَق مت
تن
تا
ت
ض
ي
أ
ا
ه
ت
س
ف
ن
ْ
َ
َ
َ ألَن ا ْل َخليقَتتة
ستتاد إلَتى حريتتة َم ْجتد أ َ ْوالَد
َ َعبوديتتة ا ْلف
 نعمة هللا اآلب تحل على جمتيعكم.هللا
يا آبائي وأخوتي آمين
in hope echter, omdat ook de
schepping
zelf
van
de
dienstbaarheid
aan
de
vergankelijkheid zal bevrijd worden
tot de vrijheid van de heerlijkheid
der kinderen Gods. De genade en
de vrede van de Heer zij met
ons. Amen.

لينك

Link

لحن أجيوس
Link naar een
hymne Akhios

اإلنجيل
Evangelie

لينك أوشيــة اإلنجيــل
Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

لينك اإلنجيل
Link naar Het
Evangelie

اإلنجيل
Evangelie

متتن مزاميتتر معلمنتتا داود
النبتتتتتتتى بركاتتتتتتتته علتتتتتتتى
جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

(Ps. 51:3,4)
Wees mij genadig, o
God,
naar
uw
goedertierenheid, delg
mijn overtredingen uit
naar
uw
grote
barmhartigheid;
was
mij geheel van mijn
ongerechtigheid, reinig
mij van mijn zonde.
Halleluja.

٢-١ : ٥١ : مز

ا ْر َح ْمنتتتتتتتي يَتتتتتتتا اَهلل
َ تتتتتتب َر ْح َمتت
.تتتتتتك
َ َح
َ ست
َ ب َكثْ َترة َرأْفَت
تك
َ َح
َ س
.امتتتتتتتتتح َمعَاصتتتتتتتتتي
ْ
ْ ا ْغس ت ْلني َكثيتترا مت
تن
 َوم ْن َخطيتتي،إثْمي
.َطه ْرني
هلليلويا

.األنجيل من لوقا البشير بركاته على جميعنا آمين
)9-1:10 (لو

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons.

الرب س ْبعين آخرين
َّ وب ْعد ذلك عيَّن
 وأ ْرسلهم اثْن ْين اثْن ْين أمام،أ ْيضا
و ْجهه إلى كل مدينة وم ْوضع ح ْيث
.كان هو م ْزمعا أ ْن يأ ْتي
Daarna wees de Here nog
tweeenzeventig aan en Hij
zond hen twee aan twee voor
Zich uit naar alle steden en
plaatsen, waar Hij zelf komen
zou.

َّ  ولكـ،«إ َّن ا ْلحص ـاد كثيــر:فقــال له ـ ْم
ـن
ْ  فـــــا ْطلبوا مـ.ا ْلفعلـــــة قليلـــــون
ــــن رب
.ا ْلحصاد أ ْن ي ْرسل فعلة إلى حصاده
En Hij zeide tot hen: De
oogst is wel groot, maar
arbeiders zijn er weinig. Bidt
daarom de Heer van de
oogst, dat Hij arbeiders
uitzende in zijn oogst.

ا ْذهبــوا! هــا أنــا أ ْرســلك ْم مثْــل ح ْمــالن
ب ْين ذئاب .ال ت ْحملوا كيسـا وال م ْـزودا
وال أ ْحذيـة ،وال تسـلموا علــى أحــد فــي
ال َّ
طريق.
Gaat heen, zie, Ik zend u als
lammeren
midden
onder
wolven. Draagt geen beurs of
reiszak of sandalen, en groet
niemand onderweg.

 سـالم:وأي ب ْيت دخ ْلتموه فقولـوا أ َّوال
سـالم
َّ  فإ ْن كان هناك ا ْبن ال.لهذا ا ْلب ْيت
. وإالَّ في ْرجع إل ْيك ْم،يحل سالمك ْم عل ْيه
Welk
huis
gij
ook
binnentreedt,
zegt
eerst:
Vrede zij
dezen
huize. En
indien daar een zoon des
vredes is, dan zal uw vrede op
hem rusten, maar zo niet, dan
zal hij tot u terugkeren.

وأقيمـــــوا فـــــي ذلـــــك ا ْلب ْيـــــت آكلـــــين
وشـــاربين م َّمـــا ع ْنـــده ْم ،أل َّن ا ْلفاعـــل
ستحق÷ أ ْجرته .ال ت ْنتقلوا م ْ
ـن ب ْيـت
م ْ
إلى ب ْيت.
Blijft in dat huis, eet en
drinkt wat men u geeft, want
de arbeider is zijn loon
waard. Gaat niet van het ene
huis naar het andere.

،وأيَّــة مدينــة دخ ْلتموهــا وقبلــوك ْم
ْ  وا،فكلـــوا م َّمـــا يقـــدَّم لكـــ ْم
شـــفوا
،ا ْلم ْرضى الَّذين فيها
En als gij in een stad
komt,
waar
men
u
ontvangt, eet wat u wordt
voorgezet en geneest de
zieken, die er zijn,

 قــد ْاقتــرب مـ ْنك ْم:وقولــوا لهـ ْم
.ملكوت هللا
. والمجد هلل دائما

en zegt tot hen:
Het
Koninkrijk Gods is nabij u
gekomen. Glorie zij aan
God tot in eeuwigheid

Celebrant

يقول الكاهن

 الذى يقيم،أيها الرب المؤدب الشافي
المسكين من األرض ويرفع الفقير من
 ميناء، أب األيتام وقاضى األرامل،المزبلة
 طبيب السقماء،الذين فى العاصف
Heer, Opvoeder en Geneesheer, die
de armzalige opbeurt van de
grond, en de bedelaar opheft uit de
drek; de vader van wezen; de
rechter van weduwen; de haven
van door storm geteisterden; de
geneesheer der gekwelden.

Celebrant

يقول الكاهن

 القريب من،الذى حمل أمراضنا ورفع آثامنا
 الذى نفخ فى،المعونة المت ني في العقاب
 اقبلوا الروح القدس:وجه تالميذه وقال لهم
.من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم
Die onze ziekten draagt, en onze
ongerechtigheden wegneemt; die nabij
zijt om ons te helpen; de barmhartige in
kastijdingen. Die blies in het gelaat van
Zijn discipelen, en tot hen zeide:
"Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun
zonden vergeeft, die zijn ze vergeven".

Celebrant

يقول الكاهن

أنت الذى تقبل إليك توبة الخطاة أيها الشافى
. من أجل مسكنة عبيدك.من األمراض
 المدعو بنعمتك،وطلبتى أنا غير المستحق
،إلى الكهنوت فى موضعك المقدس
U die het berouw der zondaars
aanvaardt, U die ziekten geneest. Door
Uw armzalige dienaar en het gebed
van mijn onwaardigheid, die door Uw
genade geroepen werd tot het
priesterschap in Uw heilige plaats;

Celebrant

يقول الكاهن

،المستحق بنعمتك خدمة أسرارك المقدسة
وتقدمة الصلوات والقرابين من أجل غفران
 والتوسط فى تقريب خرافك،خطايا شعبك
.الناطقة إليك
die door Uw genade waardig is Uw
Heilige mysteriën te bedienen, en
gebeden en offeranden op te dragen
voor de vergeving van de zonden van
Uw volk, en een bemiddelaar te zijn
om uw biddende schapen tot u te
brengen.

Celebrant

يقول الكاهن

أيها الراعى الصالح اقبل إليك طلبتى من
.أجل عبيدك أرسل لهم الشفاء سريعا
 وامنح الصحة لسائر.وأغفر لهم آثامهم
أجسادهم
Goede Herder, aanvaard mijn gebed
voor Uw dienaar en zijn huisgenoten;
zend hem (hen) snel genezing, en
vergeef hem (hen) zijn (hun)
ongerechtigheden, geef gezondheid
aan geheel zijn (hun) lichaam(en)

 وحل، أرحمهم من كل سقم.وجميع أعضائهم
.كل آالمهم الجسدانية أفل ضيقاتهم و أحزانهم
 كما أعلمت تلميذى.يا من ال نرجو آخر سواك
 أمضيا وأعلما:يوحنا وقلت لهما
en al zijn (hun) ledematen en maak zijn
(hun) ziel(en) vrij van alle ziekten; en
ontlast hem (hun) van zijn (hun)
lichaamspijnen. Laat zijn (hun) noden
en verdriet verdwijnen, O Gij op Wie
wij hopen, en op niemand anders dan U,
overeenkomstig met wat U de twee
leerlingen van

 إن العميان،يوحنا بما رأيتما وسمعتما
، والعرج يمشون، يبصرون والصم يسمعون
، يتطهرون
والمرضى يعافون والبر
، والمساكين يبشرون،والموتى يقومون
door te zeggen, "Gaat heen, en
boodschapt Johannes wat gij hoort
en ziet: blinden worden ziende,
doven horen, lammen wandelen,
zieken worden genezen, melaatsen
worden gereinigd, doden worden
opgewekt en armen ontvangen het
Evangelie

 فلسنا نشك فى.فطوبى لمن ال يشك في
قوة الهوتك أيها المسيح ابن هللا الوحيد
.حمل هللا حامل خطايا العالم
Zalig wie aan Mij geen aanstoot
neemt".
Wij nemen geen
aanstoot door de kracht van uw
Godheid,
Messias
de
eniggeboren Zoon van God, het
Lam Gods dat de zonden der
wereld wegneemt.

 ألن.اذكر مراحمك ورأفاتك التى منذ البدء
 وال.فكر اإنسان مائل إلى الشر منذ صباه
يوجد إنسان بغير خطية ولو كانت حياته
.يوما واحدا على األرض
Herinner Gij Uw weldaden en Uw
barmhartigheid die er van het
begin geweest zijn; omdat het
mensenhart van kindsbeen af neigt
naar het kwade, dat er geen
sterveling te vinden is zonder
zonde, al was zijn leven slechts één
dag op aarde.

 من يستطيع، وأن أخذت باألثام يارب
 ألن المغفره هى من عندك، الوقوف أمامك
 ألن كل، وان حاكمت فمن يقدر أن يحتج،
. فم يستد وال يستطيع الكالم
Als U, O Heer, ongerechtigheid in
aanmerking neemt, O Heer, wie zal
het doorstaan? Want vergiffenis
komt van U. Als U veroordeelt, wie
zal bezwaar kunnen maken ? Want
elke mond is gesloten, en zal niet
kunnen spreken.

 يا ملج.يارب ال تذكر خطايا جهلى
التائبين ورجاء من ال رجاء لهم
.وراحة التعابى
O Heer, let niet op de zonden
van mijn onwetendheid, O
Toevlucht
voor
de
boetvaardigen, de Hoop van
de hopelozen, de Rust voor
hen die zwoegen.

نرسل لك إلى فوق المجد و الكرامة
و السجود مع ابيك الصالح و الروح
القدس
…… اآلن
Tot U zenden wij de glorie, de eer
en de aanbidding met Uw Heilige
Vader en de levendmakende
Heilige Geest, die één met U is, nu
en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen
/

/ /

الصالة الخامسة
HET VIJFDE GEBED

توقد
الفتيلة الخامسة
Het fijfde lont
wordt ontstoken

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

Het Gebed voor de
Overledenen

أوشية الـراقــديـن

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

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

Celebrant

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس.
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus.

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

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

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou
`etauenkot @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe etav
enkot,
: طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف إنكوت
Laat ons bidden voor onze vaders en
broeders die ontslapen,
،إطلبـوا عـن آبائنـا وأخــوتنـا الـذيــن رقـدوا
Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne ellazien rakkadoe,

يـقــول الـشماس

Diaken

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

fel-ieman

bel-Massie7

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc ke nenio]
`n`epickopoc
nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke
nen jotie en episkopos,
 كى نين يوتى إن: نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس
: إبيسكوبوس
Onze heilige vaders de aartsbisschoppen,
onze vaders de bisschop-pen,

،آبائنــا القــديسيــن رؤســاء األسـاقـفــة وآبائنـا األسـاقـفــة
Aba-ene el-kiddiesien ro-a-sa2 el-asakefah wa
aba-ene elasa- kefah,

Diaken

يـقــول الـشماس

nenio]
`nhygoumenoc
ke
nenio]
`mprecbuteroc nem nen`cnyou `ndi`akwn @
nen jotie en hieghoemenos ke nen jotie em
epresvieteros, nem nen esneejoe en ziakoon,

: نين يوتى إن هيغومينوس كى نين يوتى إم إبريسفيتيروس
. نيم نين اسنيو إنذياكون
onze vaders de hegoemenen, onze vaders de
priesters en onze broeders de diakenen,

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

Diaken
يـقــول الـشماس
nenio] `mmona,oc @ ke nenio] `nla`ikoc @ nem
`e`hryi ejen ]`anapaucic tyrc `nte ni`,ricti`anoc @
nen jotie em monagos ke nen jotie en laikos nem eehrie ezjen tie ana pavsies tiers ente nie egristianos,

 نيم إإهرى: نين يوتى إم موناخوس كى نين يوتى إن اليكوس
. إيجين تى آنابافسيس تيرس إنتى نى إخرستيانوس
onze vaders de monniken en onze vaders de
leken, en voor de volkomen rust van de
christenen,
. وعــن نيــاح كل المسيحييـن،وآبائنــا الــرهبــان وآبائنـا العلمانييـن
Wa aba-ene el-rohban wa aba-ene el-3elmaniejien, wa 3an nejaa7 kol elmassie7ej- ien.

Diaken
يـقــول الـشماس
Hina `nte Pi,rictoc Pennou] ]`mton `nnou'u,y
tyrou @ qen piparadicoc `nte `pounof @
hiena ente Piegristos Pennoetie tie emton en noe
epsieshie tieroe gen pie paraziesos ente ep oe-nof,

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

Diaken

يـقــول الـشماس

`anon de hwn `ntefer pinai neman @ `ntef,a

nennobi nan `ebol.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن
` rikataxioin P¡ ma`mton `nnou'u,y
A
tyrou @ qen kenf `nnenio] e;ouab
`Abraam nem `Icaak nem Iakwb.

: أري كاطاكسين إبتشويس ما إمطون إن نو ابسيشى تيرو
. خين كنف إن نين يوتى إثؤواب أبراآم نيم إيساك نيم ياكوب
Gewaardig U, o Heer, al hun zielen te laten
rusten in de boezem van onze heilige
vaders Abraham en Isaak en Jakob.

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

يقول الكاهن

Celebrant

Sanousou qen ouma `n`,loy @ hijen `vmwou
`nte `pemton @ qen piparadicoc `nte `pounof.
شانو شو خين اوما إن إخلو إى هيجين إفمواو إنتى اب
إمطون خين بى بارا ذيسوس إنتى إبؤونوب :

Verzorg hen in grazige weiden aan
rustige wateren in het Paradijs van de
Vreugde.
علهــم في مـوضـع خضــرة على مـــاء الــراحـــــة في
فـــردوس النعيــم،

يقول الكاهن

Celebrant

Pima `etafvwt `ebol `nqytf @ `nje pi`mkah
`nhyt nem ]lupy nem pifi`ahom @ qen
`vouwini `nte ny =e=;=u `ntak.
بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف إنجى بى إمكاه إنهيت نيم تى
ليبى نيم بى فياهوم خين إف اواوينى إنتى نى إثؤواب إنطاك.

De plaats waar verdriet, kommer en
zuchten gevlucht zijn, in het licht van Uw
heiligen.
المـــوضع الــذي هــرب منـه الحـزن والكآبة والتنهــد في
نـــور قـديسيــك .

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

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

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

Celebrant
يقول الكاهن
`nte nek`epaggeli`a@ ny`ete `mpe bal nau `erwou @
oude `mpe masj co;mou @ oude `mpou`i `e`hryi `ejen
`phyt `nrwmi. Ny`etakcebtwtou V] `nny e;mei
`mpekran e` ;ouab.
إنتى نيك إب أنجليا نى إيتى إمبى فال ناف إيرواو اوذى إمبى ماشج
 نى إيطاك: سوث مو اوذى إمبو إإهرى إيجين إبهيت إن رومى
. سفطوطو إفنوتى إن ني إثمى إم بيكران إثؤواب
wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen, Al wat U, o God, bereid hebt voor
diegenen, die Uw Heilige Naam liefhebben.
،ما لــم تـره عيـن ولــم تسمـع به أذن ولــم يخطـر علي قلــب بشــــر
. ما أعـددتــه يا اللـه لمحبي اسمــــك القــدوس

يقول الكاهن

Celebrant

Je `mmon mou sop `nnek`ebiaik alla
ouou`wteb `ebol pe. Icje de ouon
@oumet`amelyc [i `erwou
جى إممون مو شوب إن نيك إيفى أيك أال اواو اوتيب إيفول
بى  :إيس جى ذى اواون او ميت أميليس إتشى إيرواو
Omdat er voor Uw dienaren geen dood is
maar een doorgang, En indien zij nalatig
ألنــه ال يكــون مــوت لعبيـدك بـل هــو انتقـال ،وإن كان
لحقـهــم تـوان،

Celebrant

يقول الكاهن

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

 وقـد لبســوا جسـدا وسكنـوا في هـذا،أو تفــريــط كبشـر
، فأنـــت كصالـــح ومحـب البشــــر. العالــم

Celebrant

يقول الكاهن

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

 ومن الشمال إلى الجنوب،من مشـارق الشمس إلى مغاربهـا

يقول الكاهن

Celebrant

piouai piouai kata pefran nem ]ou`i ]ou`i
kata pecran@ Kuri`e ma`mton nwou@ ,w
nwou `ebol.
بى اوواى بى اوواى كاطا بيفران  :نيم تى اووى تى اووى
كاطا بيس ران كيريى ما إمطون نواو كونواو إيفول .
een ieder bij zijn naam en een ieder bij
haar naam genoemd.
كل واحـد بإسمه وكل واحـدة بإسمها ،يـارب نيحهــــم،
وأغفــر لهـم .

يقول الكاهن

Celebrant

Je `mmon `hli efouab `e;wleb oude kan
ou`ehoou `nouwt@ pe nefwnq hijen pikahi.
جى إممون إهلى إفؤواب إيثوليب اوذى كان او إيهواو إن
اواوت بى بيف اونخ هيجين بى كاهى :

Want er is niemand rein, vrij van smet, al
duurt zijn leven maar één dag op aarde,
فإنه ليــس أحــد طاهـرا من دنس ولو كانت حياتـه يومـا
واحدا على األرض،

Celebrant

يقول الكاهن

`N;wou

men ham ny P¡ `eak[i `nnou'u,y
ma`mton nwou@ ouoh marou`er`pem`psa
`n]metouro `nte nivyou`i.
إنثواو مين هام نى إبشويس إى أكتشى إن نو إبسيشى ما
إمطون نواو اووه مارو إيرإب إم إبشا إنتى ميت اورو إنتى
. ني فيؤوى
Maar degenen, o Heer, wier zielen U tot U hebt
genomen, laat hen in vrede rusten, en mogen
zij het hemelse Koninkrijk waardig zijn.

 نيحهــــم،أمــا هـــم يـارب الــذيــــــن أخــذت نفـوسهــم
. وليستحقــوا ملكـوت السمــوات

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

البولس
De Paulinische brieven

Paulinische Brief

البولس

Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غالطية
 آمين.بركاته على جميعنا
)20-16:2 (غال
Lezing uit de brieven van St. Paulus de
Apostel aan de Galaten, zijn zegen zij met
ons. (Gal. 2: 16-20)

َ
ْ
َ
ْ
َ
َ س
ن
ان الَ يَتَبَترر ب َ ْع َمتال
اإ
ن
أ
م
ل
ع
ن
ذ
إ
ْ
َ
ع
َ  بَتتتتتت ْل بإي َمتتتتتتان يَستتتتتتو،النتتتتتتاموس
ع
َ  آ َمنتتتا نَ ْحتتتن أ َ ْيضتتتا بيَستتتو،ا ْل َمستتتيح
،ا ْل َمسيح
wetende, dat de mens niet
gerechtvaardigd wordt uit werken
der wet, maar door het geloof in
Christus Jezus, zijn ook zelf tot het
geloof in Christus Jezus gekomen,

ع الَ ب َ ْع َمتال
َ لنَتَبَر َر بإي َمتان يَستو
 ألَنه ب َ ْع َمال الناموس.الناموس
.سد َما
َ الَ يَتَبَرر َج
Om gerechtvaardigd te worden
uit het geloof in Christus en niet
uit werken der wet. Want uit
werken der wet zal geen vlees
gerechtvaardigd worden.

َ فَتتإ ْن كنتتا َونَ ْحتتن َطتتالب
ون أ َ ْن نَتَبَتر َر فتتي
 نو َجتتتد نَ ْحتتتن أ َ ْنفستتتنَا أ َ ْيضتتتا،ا ْل َمستتتيح
 أَفَا ْل َمستتتتتيح َختتتتتادم ل ْل َخطيتتتتتة؟،خ َطتتتتتاة
!َحاشَا
Maar indien wij, trachtende in
Christus
gerechtvaardigd
te
worden, ook zelf zijn gebleken
zondaars te zijn, staat Christus
dan in dienst der zonde? Volstrekt
niet.

فَتتإني إ ْن ك ْنتتت أ َ ْبنتتي أ َ ْيضتا ه تذَا
 فَتتإني أ ْههتتر،التتذي قَ ت ْد َهد َْمتتته
.نَ ْفسي متَعَديا
Immers, indien ik hetgeen ik
afgebroken
heb, weder
opbouw, bewijs ik daardoor,
dat ik zelf een overtreder ben.

ألَنتتتتتي متتتتتتُّ بالنتتتتتاموس
.للناموس أل َ ْحيَا هلل

Want ik ben door de wet
voor de wet gestorven
om voor God te leven.

َ فَ َ ْحيَ تا ال،َم ت َع ا ْل َمستتيح صتتل ْبت
 فَ َمتا. بَل ا ْل َمسيح يَ ْحيَتا فتي،أَنَا
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Met
Christus
ben
ik
gekruisigd, en toch leef ik,
(dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En
voor zover ik nu (nog) in het
vlees leef

، إي َمتان ا ْبتن هللا،فَإن َما أ َ ْحيَاه في اإي َمان
 نعمتة.سته أل َ ْجلتي
ْ َ الذي أ َ َحبني َوأ
َ ستلَ َم نَ ْف
هللا اآلب تحتتتل علتتتى جمتتتيعكم يتتتا آبتتتائي
وأخوتي آمين
Leef ik door het geloof in de
Zoon van God, die mij heeft
liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven
De genade en de vrede van
de Heer zij met ons. Amen.

لينك

Link

لحن أجيوس
Link naar een
hymne Akhios

اإلنجيل
Evangelie

لينك أوشيــة اإلنجيــل
Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

لينك اإلنجيل
Link naar Het
Evangelie

اإلنجيل
Evangelie

متتن مزاميتتر معلمنتتا داود
النبتتتتتتتى بركاتتتتتتتته علتتتتتتتى
جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

(المزمور )7 : 41

أختتترج نفستتتى متتتن
الحبس لكى أعترف
ألستتتتتتتتمك يتتتتتتتتارب،
ينتظرنتتتتتى األبتتتتترار
حتتتتتتتتتتى تعطينتتتتتتتتتى
مجافاة.
هلليلويا

)(Ps. 142 : 7
Voer mij uit de kerker,
;opdat ik uw naam love
de
rechtvaardigen
zullen mij omringen,
wanneer
Gij
mij
weldoet.
Halleluja.

.األنجيل من يوحنا البشير بركاته على جميعنا آمين
)9-1:14 (يو

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Johannes, zijn zegen
zij met ons.

ْ «ال ت
 أ ْنت ْم ت ْؤمنون.ضطر ْب قلوبك ْم
 في ب ْيت أبي منازل.باهلل فآمنوا بي
 أنا. وإالَّ فإني ك ْنت ق ْد ق ْلت لك ْم،كثيرة
،أ ْمضي ألع َّد لك ْم مكانا
Uw hart worde niet ontroerd; gij
gelooft in God, gelooft ook in
Mij. In het huis mijns Vaders zijn
vele woningen - anders zou Ik
het u gezegd hebben - want Ik
ga heen om u plaats te bereiden;

وإ ْن مضـ ْيت وأ ْعــد ْدت لكـ ْم مكانــا آتــي
 حتَّـى ح ْيـث أكـون،ي
َّ أ ْيضا وآخـذك ْم إلـ
،أنا تكونون أ ْنت ْم أ ْيضا
en
wanneer
Ik
heengegaan ben en u
plaats bereid heb, kom Ik
weder en zal u tot Mij
nemen, opdat ook gij zijn
moogt, waar Ik ben.

وت ْعلمــــون ح ْيــــث أنــــا أ ْذهــــب وت ْعلمــــون
ال َّ
طريق».
ســنا ن ْعلــم أ ْيــن
قــال لــه تومــا«:يــا ســيد ،ل ْ
ت ْذهب ،فك ْيف ن ْقدر أ ْن ن ْعرف ال َّ
طريق؟»
En waar Ik heenga, daarheen
weet gij de weg. Tomas zeide
tot Hem: Here, wij weten niet,
waar Gij heengaat; hoe weten
?wij dan de weg

َّ  «أنـا هـو ال:قال له يسـوع
طريـق
 ل ـ ْيس أحــد ي ـأْتي.وا ْلحــق وا ْلحيــاة
.إلى اآلب إالَّ بي
Jezus zeide tot hem: Ik
ben de weg en de
waarheid en het leven;
niemand komt tot de
Vader dan door Mij.

ــو ك ْنـــت ْم قـــ ْد عر ْفتمـــوني لعـــر ْفت ْم أبـــي
ْ لـ
 ومــــــن اآلن ت ْعرفونــــــه وقــــــ ْد.أ ْيضــــــا
،«يــا س ـيد: قــال لــه فيلــبس.»رأ ْيتمــوه
.»أرنا اآلب وكفانا
Indien gij Mij kendet, zoudt gij
ook mijn Vader gekend hebben.
Van nu aan kent gij Hem en hebt
gij Hem gezien. Filippus zeide
tot Hem: Here, toon ons de
Vader en het is ons genoeg.

قــال لــه يســوع«:أنــا معكـ ْم زمانــا هــذه
مدَّتــه ولــ ْم ت ْعر ْفنــي يــا فيلــبس! الَّــذي
رآنــــي فقــــ ْد رأى اآلب ،فك ْيــــف تقــــول
أ ْنت :أرنا اآلب؟
Jezus zeide tot hem: Ben Ik
zolang bij u, Filippus, en
kent gij Mij niet? Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader
gezien; hoe zegt gij dan:
?Toon ons de Vader
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ـن
ْ ا ْلكالم الَّذي أكلمك ْم به ل
ْ
ْ
َّ
ي هـــو ي ْعمـــل
ــ
ـ
ف
ل
ــا
ـ
ح
ل
ا
اآلب
ــن
ـ
لك
،ــي
ـ
س
ف
ن
َّ
َّ
.األ ْعمال
Gelooft gij niet, dat Ik in de
Vader ben en de Vader in Mij
is? De woorden, die Ik tot u
spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet;
maar de Vader, die in Mij
blijft, doet zijn werken.

صــــدقوني أنــــي فــــي اآلب واآلب
ي ،وإالَّ فصـــــــدقوني لســـــــبب
فـــــــ َّ
األ ْعمال ن ْفسها.
Gelooft Mij, dat Ik in de
Vader ben en de Vader in
Mij is: of anders, gelooft
om de werken zelf.

ق أقــول لكـ ْم :مـ ْ
ـن يـ ْـؤمن بــي
ق ا ْلحـ َّ
ا ْلحـ َّ
فاأل ْعمــال الَّتــي أنــا أ ْعملهــا ي ْعمله ـا هــو
أ ْيضا ،وي ْعمل أ ْعظم م ْنهـا ،ألنـي مـاض
إلى أبي.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
wie in Mij gelooft, de werken,
die Ik doe, zal hij ook doen,
en grotere
nog dan deze,
;want Ik ga tot de Vader

ســـمي فـــذلك أ ْفعلـــه
ْ وم ْهمـــا ســـأ ْلت ْم با
 إ ْن ســأ ْلت ْم ش ـ ْيئا.ليتم َّجــد اآلب بــاال ْبن
.سمي فإني أ ْفعله
ْ با
en wat gij ook vraagt in mijn
naam, Ik zal het doen, opdat
de Vader in de Zoon
verheerlijkt worde Indien gij
Mij iets vraagt in mijn naam,
Ik zal het doen.

ـــــــاحفظوا
ْ «إ ْن ك ْنــــــــت ْم تحبــــــــونني فـ
 وأنـــــا أ ْطلـــــب مـــــن اآلب،وصـــــاياي
في ْعطيك ْم معزيا آخر لي ْمكث معكـ ْم إلـى
،األبد
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij
mijn geboden bewaren. En Ik
zal de Vader bidden en Hij zal u
een andere Trooster geven om
tot in eeuwigheid bij u te zijn,

ســتطيع ا ْلعـالم أ ْن
ْ روح ا ْلحــق الَّــذي ال ي
 وأ َّمــا، ألنَّــه ال يــراه وال ي ْعرفــه،ي ْقبلــه
أ ْنت ْم فت ْعرفونه ألنَّه ماكث معكـ ْم ويكـون
.فيك ْم
de Geest der waarheid, die de
wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet Hem niet en kent
Hem niet; maar gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u
zijn.

 إنــــي آتــــي.ال أتْــــركك ْم يتــــامى
 ب ْعد قليل ال يراني ا ْلعالم.إل ْيك ْم
،أ ْيضا
Ik zal u niet als wezen
achterlaten. Ik kom tot u.
Nog een korte tijd en de
wereld ziet Mij niet meer,

 إن ـي أنــا.وأ َّمــا أ ْنــت ْم فتر ْوننــي
 والمجــد.ي فــأ ْنت ْم س ـت ْحي ْون
حـ ف
. هلل دائما
maar gij ziet Mij, want Ik
leef en gij zult leven.
Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid

Celebrant

يقول الكاهن

نشكرك أيها الرب إله القوات على كل ما
 أنت هو. ألنك برحمتك دبرت حياتنا،صنعت
 أشف يارب. أنت هو المشفى،الرب المؤدب
.عبيدك من أمراضهم
Wij danken U, O Heer God der
heerscharen, voor alle dingen die U
gedaan hebt, want U in Uw genade
regelt ons leven. U zijt de
Opvoeder, U zijt de Geneesheer.
Genees uw dienaren en zijn
huisgenoten van zijn (hun) ziekten,

Celebrant

يقول الكاهن

أقمهم أصحاء ليعترفوا. وأنقذهم من كل شر
. أقمهم اصحاء ليعترفوا برحمتك،برحمتك
ويمجدوك مع شعبك فى كنيستك جميع أيام
،حياتهم
en reinig hem (hun) van alle kwaad,
opdat hij (zij) gezond mag (mogen)
opstaan, en zelf Uw ontferming
loven, en U alle dagen van zijn
(hun) leven met Uw volk in Uw kerk
eer mag (mogen) bewijzen.

يقول الكاهن

Celebrant

بالنعمة والرأفه ومحبة البشر اللواتى البنك
الوحيد يسوع المسيح ربنا هذا الذى يليق بك
المجد والعز والسجود
االن وكل أوان والى دهر الدهور آمين .
Want U komt toe alle glorie met Uw
Goede Vader en de levengevende
Heilige Geest,
nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen
/ /

/

الصالة السادسة
HET ZESDE GEBED

توقد
الفتيلة السادسة
Het zesde lont
wordt ontstoken

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

Gebed voor de
Offeranden

أوشيـة القـرابين

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

Celebrant

بالين أون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus.

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

}en]ho ouoh tentwbh `nteket`aga;oc pimairwmi.
`Ari`vmeu`i P¡ `nni;uci`a ni`procvra nisep`hmot `nte
ny`etau`er`procverin@`` Eoutai`o nem ou`wou `mpekran
e;ouab.
 أرى, تين تيهو أووه تين طوبه إنتيك ميت آغاثوس بى ماى رومى
إفميفئى إبشويس إن نى ثيسيا نى إبروس فورا نى شيب إهموت إنتى
. إى اوطايو اواواوامبيك ران اثؤواف: نى إيطاف إير إبروس فيرين
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, de offers,
offergaven en de dankzegging van hen die deze
opdragen, tot eer en glorie van Uw Heilige Naam.

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

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nyetfi `m`vrwous @
`nni;ucia ni`procvora @
Toobh ezjen nie etfie em ef roo-oesh en nie
thiesia nie epros fora

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

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

Diaken
يـقــول الـشماس
ni`apar,y nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma nijwm
`nws @ nikumillion `nte pima `nerswousi@
nie aparshie nie neh nie estoi noefie nie eskepasma
nie khoom en oosh nie kiem-miellion ente pie ma en
er shoo-oe shie,

 نى إس كيباس مانى: نى أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى
: جوم إن إوش نى كيميليون إنتي بى ما إن إيرشواوشى
de eerstelingen, de olie, de wierook, de
voorhangsels, de kerk-boeken en de altaar-vaten,
. وأواني المذبح، وكتب القراءة، والستور، والبخور،والبكور والزيت
wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer
wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

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

هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو نواو خين يروساليم
.إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
. ويغفر لنا خطايانا،لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

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

Celebrant

شوبو إيروك إيجين بيك ثيسيا إستيريون إثؤواب إن إيللو
جيمون إنتى إتفى إى او إسطوى إن إسطوي نوفى إيخون
إيتك ميت نشتى إتخين نى فيؤوى :
Aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en hemels
altaar, als de geur van wierook, die tot Uw
Grootheid komt in de hemel

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

`ebolhiten `psemsi `nte nekaggeloc nem
nekar,yaggeloc =e=;=u.

إيفول هيتين إبشيمشى إنتى نيك أنجيلوس نيم نيك أرشى
أنجيلوس اثؤواب .

door de dienst van Uw heilige engelen
en aartsengelen.
بـواسطــة خــدمــة مالئكتـك ورؤســاء مالئكتـك المقـدسيـن.

M`vry] `etakswp `erok `nnidwron `nte pi`;myi
`Abel @ nem ];uci`a `nte peniwt `Abraam @ nem
]tebi `cnou] `nte ],yra.

إم إفريتى إيطاك شوب إيروك إن ني ذورون إنتى بى إثمى
أفيل نيم تى ثيسيا إنتى بين يوت أبراآم نيم تى تيفى إسنوتى
. إنتى تى شيرا
En zoals U de offergaven hebt aanvaard
van de rechtvaardige Abel, en het offer van
onze vader Abraham, en de twee
penningen van de weduwe;

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

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

باى ريتى اون نى كى إفخاريس تيريون إنتى نيك إيفى أيك
شوبو إيروك نابى هواو نيم نابى كوجى ني إيت هيب نيم ني
.إس اواونه إيفول
aanvaard zo ook de votiefgave van Uw
dienaren, zij die veel hebben en zij die
weinig hebben, openlijk of in het
verborgene.

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

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

ني إث اواوش إى إينى ناك إيخوناإممون إنطواو  :نيم نى
إيطاف إينى ناك إيخون خين باى إيهواو إنتى فواو إن ناى
ذورون ناى .
Ook zij die U willen geven maar niets
hebben en zij die U vandaag deze
offergaven hebben opgedragen.

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

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

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

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

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

نو إيو نو طاميون ماهو إيفول خين أغاثون نيفين  :ماطاك
طو إيرواو إبتشويس إن إتجوم إنتى نيك إنجيلوس نيم نيك
أرشى أنجيلوس إثؤواب.
Vul hun huizen en hun opslagplaatsen met
alles wat goed is, Omring hen, o Heer, met
de kracht van Uw heilige engelen en
aartsengelen.

بيـوتـهـم ومخازنـهـم إمألهــا من كل الخيــــــــرات ،أحطهـم
يـارب بقـوة مالئكتــك ورؤســاء مالئكتــك األطهـار.

]`M`vry

`etauer`vmeu`i `mpekran =e=;=u hijen
@pikahi@ `aripoumeu`i hwou P¡ qen tekmetouro
ouoh qen paike`ewn vai `mper,au `ncwk.

إم إفريتى إيطاف إير إفميفئى إم بيك ران إثؤواب هيجين بى
كاهى  :أري بوميفئى هواو إبتشويس خين تيك ميت اورو :
اووه خين باى كى إ اون فاى إمبير كاف إنسوك .
En zoals zij Uw Heilige Naam herdacht
hebben op aarde, gedenk hen ook, o Heer,
in Uw Koninkrijk, en verlaat hen niet in
deze tijd.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
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.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

البولس
De Paulinische brieven

Paulinische Brief

البولس

Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كولوسى
 آمين.بركاته على جميعنا
)17-12:3 (كو
Lezing uit de brieven van St. Paulus de
Apostel aan de Colossians, zijn zegen zij
met ons. (col. 3 : 12-17)

َ فَا ْلبَستتتتوا َكم ْختَتتتتاري هللا ا ْلقديستتتت
ين
َ ا ْل َم ْحبتتوب
، َول ْطفتتا،شتتا َء َرأْفَتتات
َ ين أ َ ْح
، َوطو َل أَنَاة، َو َودَاعَة،َوت َ َواضعا
Doet dan aan, als door God
uitverkoren
heiligen
en
geliefden, innerlijke ontferming,
goedheid,
nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld.

َ سامح
َ م ْحتَمل
ين
َ  َوم،ين بَ ْعضك ْم بَ ْعضا
َ بَ ْعضك ْم بَ ْعضا إ ْن َك
علَى أ َ َحتد
َ ان أل َ َحد
َ  َك َما.ش ْك َوى
غفَ َتر لَكتم ا ْل َمستيح ه َكتذَا
َ
.أ َ ْنت ْم أ َ ْيضا
Verdraagt
elkander
en
vergeeft elkander, indien de
een tegen de ander een grief
heeft; gelijk ook de Here u
vergeven heeft, doet ook gij
evenzo.

علَتتى َجميتتع هتتذه ا ْلبَستوا ا ْل َم َحبتتةَ التتتي
َ َو
ْ  َو ْليَ ْملت.تي ربَتتاط ا ْل َك َمتتال
تك فتتي قل توبك ْم
َ هت
ستتد
َ ستتالَم هللا التتذي إلَ ْيتته دعيتتت ْم فتتي َج
َ
َ  َوكونوا شَاكر،َواحد
.ين
En doet bij dit alles de liefde aan,
als de band der volmaaktheid. En
de vrede van Christus, tot welke gij
immers in een lichaam geroepen
zijt regere in uw harten; en weest
dankbaar.

 َوأ َ ْنتت ْم،سك ْن فتيك ْم َكل َمتة ا ْل َمستيح بغنتى
ْ َ لت
َ بكتتل ح ْك َمتتة معَلمتتو َن َوم ْنتتذر
ون بَ ْعضتتك ْم
َ َ ستتتتتابي َح َوأ
غتتتتتاني
َ َ تتتتر َوت
َ  ب َم َزاميت،بَ ْعضتتتتتا
َ  متَتتت َرنم، بن ْع َمتتتة،روحيتتتة
ين فتتتي قلتتتوبك ْم
.للرب
Het woord van Christus wone
rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid
elkander leert en terechtwijst en
met
psalmen,
lofzangen
en
geestelijke liederen zingende, Gode
dank brengt in uw harten.

تتول أ َ ْو
َوكتتت ُّل َمتتتا عَم ْلتتتت ْم بقَت ْ
َ
ْ
ْ
ستتم
ا
ب
تل
ت
ك
ل
ا
وا
ل
م
ع
تا
ت
ْ
ف ْعتتل ،ف َ
ع،
الرب يَسو َ
En al wat gij doet met
woord of werk, doet het
alles in de naam des
Heren Jezus,

َ شَاكر
.اآلب به
َ ين هللاَ َو
نعمة هللا اآلب تحل على جمتيعكم يتا
آبائي وأخوتي آمين
God, de Vader, dankende
door Hem! De genade
en de vrede van de
Heer zij met ons.
Amen.

لينك

Link

لحن أجيوس
Link naar een
hymne Akhios

اإلنجيل
Evangelie

لينك أوشيــة اإلنجيــل
Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

لينك اإلنجيل
Link naar Het
Evangelie

اإلنجيل
Evangelie

متتن مزاميتتر معلمنتتا داود
النبتتتتتتتى بركاتتتتتتتته علتتتتتتتى
جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

(المزمور )1 : 4

إذا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترخت
ستتتتتمعتنى يتتتتتا إلتتتتته
بتتترى .وفتتتى الشتتتدة
فرجتتتتتتتتتتت عنتتتتتتتتتتى.
تتتراءف علتتى يتتارب
و استتتتتمع صتتتتتالتي.
هلليلويا

)(Ps. 4 :1
Als ik roep, antwoord
mij, o God mijner
gerechtigheid, die mij
ruimte
maakt
in
benauwdheid; wees mij
genadig en hoor mijn
gebed.
Halleluja.

.األنجيل من لوقا البشير بركاته على جميعنا آمين
)50-36:7 (لو

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Lucas, zijn zegen zij
met ons.

وسأله واحد من ا ْلفريسيين أ ْن
 فدخل ب ْيت ا ْلفريسي،يأْكل معه
.واتَّكأ
Een der Farizeeen nodigde
Hem om bij hem te komen
eten; en Hij kwam in het
huis van de Farizeeer en
ging aanliggen.

ْ امــرأة فــي ا ْلمدينــة كانـ
،ـت خاطئــة
ْ وإذا
،إ ْذ علم ْت أنَّه متَّكأ في ب ْيت ا ْلفريسـي
جاء ْت بقارورة طيب
En zie een vrouw, die in de
stad als zondares bekend
stond, bemerkte, dat Hij aan
tafel was in het huis van de
Farizeeer. En zij bracht een
albasten kruik met mirre,

ْ ـت ع ْنــد قدم ْي ـه مـ
ْ ووقفـ
،ـن ورائــه باكيــة
ْ  وكان،وا ْبتــدأ ْت تبــل قدم ْيــه بالــدموع
ــت
 وتقبــل قدم ْيــه،ت ْمســحهما بش ـ ْعر رأْســها
.وت ْدهنهما بالطيب
en zij ging wenende achter Hem
staan, bij zijn voeten, en begon
met haar tranen zijn voeten nat te
maken en droogde ze af met haar
hoofdhaar, en kuste zijn voeten
en zalfde ze met de mirre.

 تكلَّـم،فل َّما رأى ا ْلفريسي الَّذي دعاه ذلك
 لعلـم،«ل ْـو كـان هـذا نبيًّـا:في ن ْفسه قائال
ْ مـ
!ـن هــذه االمـ ْـرأة الَّتــي ت ْلمســه ومــا هـي
.»إنَّها خاطئة
Toen de Farizeeer, die Hem
genodigd had, dat zag, zeide hij
bij zichzelf: Indien deze de
profeet was, zou Hij wel weten,
wie en wat deze vrouw is, die
Hem aanraakt: dat zij een
zondares is.

فأجــــــــــــاب يســــــــــــوع وقــــــــــــال
ـــمعان ،ع ْنــــدي شــــ ْيء
لــــه«:ياسـ ْ
أقوله لك» .فقال«:ق ْل ،يامعلم».
En Jezus antwoordde en
zeide tot hem: Simon, Ik
heb u iets te zeggen. Hij
zeide: Meester, zeg het.

 على ا ْلواحد.«كان لمداين م ْديونان
خ ْمســــــمئة دينــــــار وعلــــــى اآلخــــــر
.خ ْمسون
Een schuldeiser had twee
schuldenaars. De een was
hem vijfhonderd schellingen
schuldig, de ander vijftig.

ْ وإ ْذ لـــــ ْم يكـ
ــــن لهمـــــا مـــــا يوفيـــــان
 أيهمـا يكـون: فق ْل.سامحهما جميعا
»أ ْكثر حبًّا له؟

Toen zij niet konden betalen,
schonk hij het hun beiden.
Wie van hen zal hem dan het
meest liefhebben?

«أظــن الَّــذي:ــمعان وقــال
ْ فأجــاب س
 فقــــــــــــال.»ســــــــــــامحه بــــــــــــاأل ْكثر
.»صواب حك ْمت
َّ «بال:له
Simon antwoordde en zeide:
Ik onderstel, hij, aan wie hij
het
meeste
geschonken
heeft. Hij zeide tot hem: Gij
hebt juist geoordeeld.

ــــرأة وقــــال
ثــــ َّم ا ْلتفــــت إلــــى ا ْلم ْ
ــرأة؟
لسـ ْ
ــمعان «:أت ْنظـــر هـــذه ا ْلمـ ْ
إني دخ ْلت ب ْيتك،
En Zich naar de vrouw
wendende, zeide Hij tot
?Simon: Ziet gij deze vrouw
;Ik ben in uw huis gekomen

 وأ َّمــا.ي ل ـ ْم ت ْعــط
َّ ومــاء أل ْجــل ر ْجل ـ
ي بالـــدموع
َّ هـــي فقـــ ْد غســـل ْت ر ْجلـــ
.ومسحتْهما بش ْعر رأْسها
water voor mijn voeten hebt
gij Mij niet gegeven maar zij
heeft met tranen mijn voeten
nat gemaakt en ze met haar
haren afgedroogd.

 وأ َّما هي فم ْنذ،ق ْبلة ل ْم تقب ْلني
ْ
ْ ــف عـ
ــن ت ْقبيـــل
ـ
ك
ت
م
ــ
ـ
ل
ــت
ـ
ل
دخ
َّ
ْ
.ي
َّ ر ْجل
Een kus hebt gij Mij niet
gegeven, maar zij heeft, van
dat Ik binnengekomen ben,
niet
opgehouden mijn
voeten te kussen.

 وأ َّمـا هـي فقـ ْد،بز ْيت ل ْم ت ْده ْن رأْسـي
ْ  مـ.ي
ْ دهنـ
ـن أ ْجــل ذلــك
َّ ـت بالطيــب ر ْجلـ
، ق ْد غفر ْت خطاياها ا ْلكثيرة:أقول لك
Met olie hebt gij mijn hoofd
niet gezalfd, maar zij heeft
met mirre mijn voeten
gezalfd. Daarom zeg Ik u:
Haar zonden zijn haar
vergeven,

 والَّذي ي ْغفـر لـه.ألنَّها أحبَّ ْت كثيرا
 ثـــــ َّم قـــــال.»قليـــــل يحـــــب قلـــــيال
.»«م ْغفورة لك خطاياك:لها
al waren zij vele, want zij
betoonde veel liefde; maar
wie weinig vergeven wordt,
die betoont weinig liefde. En
Hij zeide tot haar: Uw zonden
zijn u vergeven.

فا ْبتدأ ا ْلمتَّكئـون معـه يقولـون فـي
ْ «مـ:أ ْنفســـه ْم
ــن هـــذا الَّـــذي ي ْغفـــر
.»خطايا أ ْيضا؟
En die met Hem aan tafel
waren, begonnen bij zichzelf
te zeggen: Wie is deze, dat
Hij zelfs de Zonden vergeeft?

، «إيمانك قـ ْد خلَّصـك:فقال ل ْلم ْرأة
 والمجد هلل دائمـا.»ا ْذهبي بسالم
En Hij zeide tot de vrouw:
.
Uw
geloof
heeft
u
behouden, ga heen in
vrede! Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid

Celebrant

يقول الكاهن

 اله، يا اله األرواح واالجساد ورب القوات
 سامع كل، ملك جميع الملوك،كل عزاء
 نحن عبيدك. الذين يصرخون نحو معونتك
 لكى تذكر عبيدك، نس ل ونتضرع اليك
O God van zielen en lichamen, Heer
der heerscharen, God van alle
troost, Koning van alle koningen,
die allen die Uw hulp inroepen
verhoort. Wij Uw dienaren bidden
en smeken U Uw dienaaren .

Celebrant

يقول الكاهن

 وانزع. تعهدهم بخالصك، برحمتك الكثيرة
 أنعم. أقمهم من رقاد سقمهم.عنهم كل مرض
بهم على كنيستك معافين النفس والجسد
 أنهضهم لينطقوا بالمجد بمحبة البشر.والروح
.التى البنك الوحيد
en zijn huisgenoten te gedenken in
Uw grote ontferming; bezoek hem
(hen) met Uw verlossing: neem zijn
(hun) ziekbed van hem (hen) weg.
Schenk hem (hen) aan Uw kerk,
rein van lichaam, ziel en geest:

يقول الكاهن

Celebrant

أنهضهم لينطقوا بالمجد بمحبة البشر التى
 هذا الذى تباركت معه ومع.البنك الوحيد
الروح القدس المحى المساوى معك
. االن وكل أوان والى دهر الدهور آمين
Hef hem (hen) op opdat hij (zij) U mag
(mogen)
verheerlijken
door
de
mensenliefde van Uw Eniggeboren Zoon,
Die gezegend zijn met Hem en de Heilige
levengevende Geest die één in wezen is
met U, nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen
/

/ /

الصالة السابعة
HET ZEVENDE GEBED

توقد
الفتيلة السابعة
Het zevende lont
wordt ontstoken

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

Gebed voor de
catechumenen

أوشية الموعوظين

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.

.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

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

Celebrant

بالين أون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس أووه بين نوتى أووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de Almachtige
God, de Vader van onze Heer, God en
Verlosser, Jezus Christus.

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

Celebrant

يقول الكاهن

. اذكر يارب موعوهى شعبك إرحمهم

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

البولس
De Paulinische brieven

Paulinische Brief

البولس

Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie )
ak sootie emmon.
 نيم:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: تين أوؤشت إمموك أوبي إخرستوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: بي إبنفما إثؤاب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  النـك ( أتـيت:  والـروح القــدس:  مـع أبيـك الصالح: نسجـد لك أيها المسيـح
.وخلصتنا

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أفسس بركاته
 آمين.على جميعنا
)18-10:6 (أف
Lezing uit de brieven van St. Paulus de
Apostel aan de Efeziers, zijn zegen zij met
ons. (ef : 6 : 10-18)

أَخيرا يَا إ ْخ َوتي تَقَ ُّو ْوا في الرب َوفتي
 ا ْلبَستوا ستالَ َح هللا ا ْل َكامت َل.شدة قوتته
تتتتتتتي ت َ ْقتتتتتتتدروا أ َ ْن تَثْبتتتتتتتتوا ضتتتتتتتد
ْ ل َك
.يس
َ َم َكايدإ ْبل
Voorts, weest krachtig in de Here
en in de sterkte zijner macht. Doet
de wapenrusting Gods aan, om te
kunnen standhouden tegen de
verleidingen des duivels;

،ستتتْ َم ت َع دَم َولَ ْحتتم
َ تار
َ فَتتإن م
َ عتَنَا لَ ْي
َ صت
 َمت َع، َمت َع الستالَطين،ستاء
َ الر َؤ
ُّ بَ ْل َمت َع
 َمت َع،علَى ه ْل َمة هذَا التد ْهر
َ والَة ا ْلعَالَم
َ
َ
.الروحية في الس َماويات
ر
الش
اد
ن
ج
أ
ْ
ُّ
want wij hebben niet te
worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen
de
machten,
tegen
de
wereldbeheersers
dezer
duisternis, tegen de boze geesten
in de hemelse gewesten.

ْ م
َ تتتن أ َ ْجتتتل ذل
احملتتتوا ستتتالَ َح هللا
ْ تتتك
ْ
َ
َ
تي ت َ ْقتدروا أ َ ْن تقَتاوموا فتي
ك
ل
ل
ام
ك
ل
ا
َ
ْ
 َوبَ ْعت َد أ َ ْن تتَممتوا كتل،ا ْليَ ْوم الشترير
.ش َْيء أ َ ْن تَثْبتوا

Neemt
daarom
de
wapenrusting
Gods,
om
weerstand te kunnen bieden in
de boze dag en om, uw taak
geheel vervuld hebbende,
stand te houden.

،فَتتاثْبتوا م َم ْنطقتتي َن أ َ ْحقَتتا َءك ْم بتا ْل َحق
َ  َو َحتتتتتتتاذ،ع ا ْلبتتتتتتتر
َ َوالَبست
ين
َ تتتتتتين د ْر
.ست ْع َداد إ ْنجيل السالَم
ْ أ َ ْرجلَك ْم با
Stelt u dan op, uw lendenen
omgord met de waarheid,
bekleed met het pantser der
gerechtigheid,
de
voeten
geschoeid
met
de
bereidvaardigheid van het
evangelie des vredes;

َ
ْ
َ َحتتامل
،س اإي َمتتان
تر
ت
ت
تل
ت
ك
ل
ا
ق
تو
ت
ين ف
َ
ْ
ْ
َ
َ التتذي بتته ت َ ْقتتدر
ون أ َ ْن ت ْطفئتتوا َجميت َع
.س َهام الشرير ا ْلم ْلتَهبَة
neemt bij dit alles het schild
des
geloofs
ter
hand,
waarmede gij al de brandende
pijlen van de boze zult kunnen
doven;

ف
َ  َو، ََوختتتتذوا ختتتتوذَةَ ا ْل َختتتتال
َ ستتتت ْي
َ صتتل
ين
َ  م.الت ُّتروح التتذي هت َتو َكل َم تة هللا
صتتتالَة َوط ْلبَتتتة كتتتل َو ْقتتتت فتتتي
َ بكتتتل
،الروح
ُّ
en neemt de helm des heils aan
en het zwaard des Geestes, dat is
het woord van God. En bidt
daarbij met aanhoudend bidden
en smeken bij elke gelegenheid in
de Geest,

ستتتتاهر َ
ين لهتتتتذَا بعَ ْينتتتته بكتتتتل موا َهبَتتتتة
َو َ
َوط ْلبَة ،أل َ ْجتل َجميتع ا ْلقديس َ
تين ،نعمتة هللا
اآلب تحل على جميعكم يا آبائي وأختوتي
آمين
Daartoe wakende met alle
volharding en smeking voor
alle heiligen; De genade en de
vrede van de Heer zij met ons.
Amen.

لينك

Link

لحن أجيوس
Link naar een
hymne Akhios

اإلنجيل
Evangelie

لينك أوشيــة اإلنجيــل
Het Gebed voor het
Heilig Evangelie

لينك اإلنجيل
Link naar Het
Evangelie

اإلنجيل
Evangelie

متتن مزاميتتر معلمنتتا داود
النبتتتتتتتى بركاتتتتتتتته علتتتتتتتى
جميعنا امين

Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

(Ps. 25 : 18,20)
Zie op mijn ellende en
mijn moeite, en vergeef
al mijn zonden.
Bewaar toch mijn ziel
en red mij; laat mij niet
beschaamd
worden,
want bij U schuil ik.
Halleluja.

)18 - 14 : 6 (المزمور

انظتتر إلتتى تواضتتعي
وتعبتتتى واغفتتتر لتتتي
.جميتتتتتتع خطايتتتتتتاي
أحفتتتتتتظ نفستتتتتتى وال
تحزنتتي فتتإني علي تك
.توكلت
هلليلويا

.األنجيل من متى البشير بركاته على جميعنا آمين
) 18-14 :6 (مت

het heilige evangelie. Een lezing uit het
evangelie volgens St. Matteüs , zijn zegen zij
met ons.

 ي ْغف ْر لك ْم،فإنَّه إ ْن غف ْرت ْم للنَّاس َّزالته ْم
وإ ْن ل ْم ت ْغفروا.سماوي
َّ أ ْيضا أبوكم ال
 ال ي ْغف ْر لك ْم أبوك ْم أ ْيضا،للنَّاس َّزالته ْم
.َّزالتك ْم
Want indien gij de mensen hun
overtredingen vergeeft, zal uw
hemelse Vader ook u vergeven;
maar indien gij de mensen niet
vergeeft, zal ook uw Vader uw
overtredingen niet vergeven.

،«ومتى ص ْمت ْم فال تكونوا عابسين كا ْلمرائين
فإنَّه ْم يغيـرون وجـوهه ْم لكـ ْي ي ْظهـروا للنَّـاس
سـت ْوف ْوا
َّ  ا ْلحـ.صــائمين
ْ  إنَّهـ ْم قــد ا:ـق أقــول لكـ ْم
.أ ْجره ْم
En wanneer gij vast, toont dan niet,
zoals de huichelaars, een somber
gelaat; want zij maken hun
aangezicht ontoonbaar, om zich
aan de mensen te vertonen,
wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg
u, zij hebben hun loon reeds

ــمت فـــا ْده ْن رأْســـك
ْ وأ َّمـــا أ ْنـــت فمتـــى صـ
 لكـــ ْي ال ت ْظهـــر للنَّـــاس،وا ْغســـ ْل و ْجهـــك
. ب ْل ألبيك الَّذي في ا ْلخفاء،صائما
Maar gij, zalf uw hoofd, als gij
vast, en was uw gelaat, om u
niet bij uw vasten aan de
mensen te vertonen, maar
aan uw Vader, die in het
verborgene is;

فـــأبوك الَّـــذي يـــرى فـــي ا ْلخفـــاء
.يجازيك عالنية
. والمجد هلل دائما
en uw Vader, die in het
verborgene ziet, zal het u
vergelden. Glorie zij aan
God tot in eeuwigheid

لينك

Link

1 الطلبة
litania 1
2 الطلبة
litania 2
3 الطلبة
litania 3

Celebrant

يقول الكاهن

 المتحنن القادر،وأيضا نسألك أيها الرب اله القوات
 وتقيمه، )  لكى تطلع على عبدك ( فالن، على كل شأ
 كما أقمت حماه سمعان من، من سرير مرضه وفراشة
. حمتها الصعبه
Laat ons wederom bidden, O Heer God der
heerscharen,de Barmhartige, de Almachtige,
zie goedgunstig neer op Uw dienaar (….) en
zijn huisgenoten en richt hem (hen) op uit zijn
(hun) bed van ziekte en lijden, zoals U de
schoonmoeder van Simon terstond ophief uit
haar zware koorts.

يقول الكاهن

Celebrant

 لكى يتمجد اسمك القدوس أيها، أنعم به على كنيستك
اآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أوان والى دهر
.  االن وكل أوان والى دهر الدهور آمين، الدهور آمين
Schenk hem (hen) aan Uw kerk; opdat hij
Uw Heilige Naam mag verheerlijken,
Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en
altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen
/

/ /

لينك

Link

2 الطلبة
litania 2

3 الطلبة
litania 3

Celebrant

يقول الكاهن

 الذى.أيها الرب المتحنن الكثير الرآفات
ال يشاء موت الخاط حتى يرجع إليك
.ويتوب ويحيا
O Heer, Barmhartige en
Menigvuldig
in
barmhartigheid, die niet de
dood van de zondaar
verlangt, maar juist dat hij
zich bekeert en leeft.

Celebrant

يقول الكاهن

الذى ليس بوضع أيدينا نحن كهنتك الخطاة
 متوسلين إليك عن غفران،على رأسهم
 لكن باليد العزيزة التى لهذا،خطاياهم
.اإنجيل
U die niet de hand van mij,
zondaar, op het hoofd legt van hem
(hen) die tot U komt om vergeving
van zijn (hun) zonden af te smeken
door ons Uw priesters; maar door
de machtige hand van het Evangelie
smeken wij U,

Celebrant

يقول الكاهن

، أيها الرب المت ني،نطلب يا محب البشر
.يا من قبل توبة داود على يد نبيك ناثان
،أيها المخلص الذى قبل إليه توبة منسى
O
Menslievend,
O
Lankmoedige Heer; die het
berouw
van
David
aanvaardde door Uw profeet
Natan; O Verlosser die het
berouw van Manasse

Celebrant

يقول الكاهن

أقبل إليك توبة عبيدك كعظيم محبتك
 وبواسطة كهنتك أنت أمرت،للبشر
بالغفران
aanvaardde; aanvaard het
berouw van uw dienaar en
zijn
huisgenoten,
O
Menslievende Heer, door de
voorspraak van Uw priesters.
U heeft Uw vergeving

يقول الكاهن

Celebrant

سبعة فى سبعين وكمقدار رحمتك ومقدار
 أيها أآلب وأالبن، عظمتك يليق بك المجد
 االن وكل أوان والى دهر.والروح القدس
. الدهور آمين
tot zeventig maal zevenmaal bevolen, en
de mate van Uw barmhartigheid naar de
mate van Uw macht, U komt alle eer toe,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen
/

/ /

Celebrant

يقول الكاهن

هللا اآلب الصالح طبيب أجسادنا
وأروحنا الذى أرسل ابنه الوحيد يسوع
المسيح ليشفي كل األمراض وينقذ من
،الموت
God, goede Vader, de Geneesheer
van onze lichamen en onze zielen
die uw eniggeboren Zoon Jezus
Messias gezonden heeft om alle
ziekten te genezen, en ons te redden
van de dood.

Celebrant

يقول الكاهن

 وامنحهم.أشف عبيدك من أمراضهم الجسدية
 ليمجدوا عظمتك ويشكروا،حياة مستقيمة
.إحسانك و تكمل مشيئتك من أجل نعمة مسيحك
Genees uw dienaar en zijn huisgenoten
van de ziekten van zijn (hun) lichaam en
geef hem (hen) een rechtschapen leven,
opdat hij (zij) U mag (mogen)
verheerlijken Uw heerlijkheid en dank
zeggen voor Uw goedgunstigheid; zodat
Uw wil worden vervuld door de genade
van Uw Messias,

Celebrant

يقول الكاهن

بشفاعة والدة اإله وطلبات
 ألنك أنت ينبوع،قديسيك
.الشفاء
en de voorspraak van de
Moeder Gods, en de
gebeden van Uw heiligen,
want U zijt de bron van
genezing.

يقول الكاهن

Celebrant

ونرسل لك إلى فوق المجد و اإكرام مع
ابنك الوحيد و الروح القدس
. االن وكل أوان والى دهر الدهور آمين
Tot U zenden wij de glorie, en
de eer met Uw Heilige Vader
en de Heilige Geest,
nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen
/

/ /

Celebrant

يقول الكاهن

أيها القديسون الذين لكم ينبوع الشفاء
 إمنحوا الشفاء لكل،بغير فضة
 ألن الرب قال لكم مع الرسل،الطالبين
. هوذا أنا معكم إلى كمال الدهور:
O heiligen aan wie de bron der genezing
zonder geld toebehoort, geeft genezing aan
allen die bidden: want de Heer Zelf heeft u
en de apostelen gezegd: Ziet, Ik ben met u
tot aan de voleinding der wereld.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .
Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .

.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإبـن: المجـد لـآلب

Celebrant

يقول الكاهن

ها أنا أعطيكم سلطانا على األرواح
النجسة لتخرجوها وتشفوا كل مرض
. مجانا أخذتم مجانا أعطوا،وكل سقم
Ziet, Ik heb u macht gegeven over de
onreine geesten, om hen uit te werpen;
en om alle ziekten en alle kwalen te
genezen. Vrijelijk hebt u ontvangen,
vrijelijk zult u geven.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Ke nvn ke `a`i ke ic tovc `ewnac
twn `e`wnwn `am3n .

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
كى نين كى آ إى كى إيس طوس إى اوناس طون إى اونون
. آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
amen.
.  وإلى دهــر الدهـور آميـن: اآلن وكـل أوان

يقول الكاهن

Celebrant

أيتها القديسة العذراء والدة اإله بغير
. تشفعي من اجل خال نفوسنا،فرع

O heilige Maagd de Moeder Gods, gij
onbevlekte, wees onze voorspraak voor
onz verlossing.
/

/ /

لينك

Link

( المزمور ) 150
Psalm 150

Laat ons lofprijzen

فلنـسبح مع المالئكـة

Laat ons lofprijzen

فلنسبح مع المالئكة

 المجـد للـه في: فلنـسبح مع المالئكـة قائليــن
سالم وفى الناس
َّ األعالي وعلى األرض ال
 نسجــد، نخدمــك، نـباركـك، نـسبحـك، المسرة
، نـْنطــق بمجــدك، ونعتـرف لـك،لـك
Laat ons lofprijzen met de engelen,
zeggende: “Ere zij God in den hoge, vrede
op aarde, en in de mensen een
welbehagen.” Wij prijzen U, wij zegenen U,
wij dienen U, wij aanbidden U, wij belijden
U, wij verheerlijken U,

Laat ons lofprijzen

فلنسبح مع المالئكة

ْ ن
 أيها الـرب المالـك على،شكــرك من أجــل عظــم مجــدك
 والـرب اإلبـن الواحـد الوحيـد، اللـه اآلب ضابط الكل،سمــوات
ْ ال
 أيهــا الـرب اإلله حمـل، والــروح القــدس،يســـوع المسيح
 يا حامـل خطيـَّة، إرحمنــا، رافــع خطيـةَّ العالـم، إبــن اآلب،اللـه
، إقبـل طلباتنـا إليـك،العالـم
en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige
Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus en de Heilige Geest. Heer God, Lam
Gods, Zoon van de Vader, Gij die de zonden der
wereld wegneemt, ontferm U over ons. Gij die de
zonden der wereld wegneemt, aanvaard onze
smeekbeden.

Laat ons lofprijzen

فلنسبح مع المالئكة

ْ أيهـا الجالـس
، أنت وحـدك القـدوس،عـن يميـن أبيـه إرحمنــا
،أنت وحـدك العالي ياربى يسـوع المسيح والـروح القـدس
 وأسبح اسمــك، أباركــك كل يــوم، آميـن،مجـدا للـه اآلب
،  آميــن، وإلى أبــد األبــد،القــدوس إلى األبــد
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons. Gij alleen zijt de
Heilige, Gij alleen zijt de Allerhoogste, mijn
Heer Jezus Christus, met de Heilige Geest, in
de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Ik zal
U dag aan dag zegenen en Uw Heilige Naam
prijzen in eeuwigheid en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Laat ons lofprijzen

فلنسبح مع المالئكة

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

Sinds de nacht haast mijn geest zich tot U,
mijn God, want Uw wetten zijn een licht op
aarde. Ik overdenk Uw wegen, want U bent
mij tot een hulp geworden. In de morgen,
Heer, hoort U mijn stem, in de morgen sta
ik voor U, en ziet U mij.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإيمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإيمان

 ضابط، اللـه اآلب،بالحقيقـة نـؤمـن بإله واحــد
 ما يـرى وما ال،سماء واألرض
َّ  خالـق ال،الكل
 إبـن اللـه، نـؤمن بـرب واحد يسوع المسيح،يــرى
، المولـود من اآلب قـ ْبل كل الدهـور،الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإيمان

،غيـر مخلوق
 مـولـود، إله حـق من إله حـق،نـور من نـور
َ
َ  الـذي به،مساو لآلب في الجـوهـر
 هــذا الـذي، كان ك َل ش
ْ
ْ
، نـز َل من السماء،ومن أجـل خالصنا
،أجلنـا نحــن البشـر
ْ من
ْ
ْ وتجســ َد
،نــس
 وت،ومن مريــ َم العــذراء
من الــروح القــدس
َ
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen, en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis
قانون اإيمان
ـر وقـا َم
َ وصل
َ  وت لـ َم وقـب،ـس البـنطي
َ ـب عنــا على عهـــد بيـالط

صعــ َد إلى
َ  و،من بين األمـوات في اليـوم الثالت كمـا في الـكتــب
 وأيضا ي تي في مجــده،وجلـس عــن يميــن أبيــه
،السمــوات
َ
َ ليـ
.ليـس لمـلكـه انقضــاء
 الــذي، َواألمــوات
ـديـن األ َحيــا َء
ْ
َ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis
قانون اإيمان
ْ  الـرب المحيى المنبثـق،نعــْم نـؤمــن بالــروح الـقــدس
،مــن اآلب
، الناطـتتـق فتتي األنبيــــتتـاء،نسجـتتـد لتته ونـمجـتتـده متتع اآلب واالبتتـن
 ونعتـتتتتتـرف،وبكنيسـتتتتتـة واحتتتتتـدة مقــدستتتتتـة جامعتتتتتـة رســوليـتتتتتـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديتتتـة واحـتتتـدة لمغفــتتتـرة الخطايــــتتتـا

.األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Ja, wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de
Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Wij
geloven in de Ene, Heilige Universele en Apostolische
Kerk. Wij belijden één doopsel tot vergeving van de
zonden: Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

Kuri`e `ele`ycon

Kyrië eleison (41maal)

) مرة41( كيريى ليسون

Heer ontferm U (41maal)

) مرة41 ( ارحــم
ْ يـارب

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

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

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

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

Heilig Heilig Heilig

قدوس قدوس قدوس

 من أجل، يارب إغفرها لنا،الخفية والظاهرة
 كرحمتك يارب،إسمك القدوس الذي دعي علينا
. وليس كخطايانا
de verborgene en de zichtbare. O Heer,
vergeef ze ons omwille van Uw heilige Naam,
die over ons uitgeroepen is. Handel volgens
Uw genade, o Heer, en niet naar onze zonden.

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus onze Heer.

.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يـقــول الـشماس

Diaken

Tac kevalac `umwn tw Kuri`w
`klinate.
Tas kefalas iemoon too Kyrio klienate.
.طاس كيفاالس إيمون طو كيريو إكيلناتى

Buig uw hoofd voor de Heer.
.سكـــم للـــــــرب
َ إحنـــوا رؤو
E7noe ro-oesakom lel Rab.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Enwpion cou Kuri`e.

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

Amamak ja Rab.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.
.إيرينــــي باســــــي

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

لينك

Link

التحليل الثالت
Het Derde gebed

( المزمور ) 150
Psalm 150

لينك

Link

Het Derde gebed
التحليل الثالت

Celebrant

يقول الكاهن

أيها السيد الرب يسوع المسيح إبن هللا الوحيد وكلمة اآلب
الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آالمه المخلصة
 الذي نفخ في وجه تالميذه القديسين ورسله األطهار،المحيية
.وقال لهم
O Meester, Heer, Jezus Christus, Eniggeboren
Zoon van God, het Woord van de Vader, die
alle boeien van onze zonden verbroken heeft,
door zijn verlossende, levengevende lijden.
Die blies in het aangezicht van zijn heilige
discipelen en reine apostelen, en tot hen zei :

Celebrant

يقول الكاهن

 ومن. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت.إقبلوا الروح القدس
 أنت اآلن أيضا ياسيدنا من قبَّل.أمسكتموها عليهم أمسكت
رسلك األطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل
،زمان في كنيستك المقدسة
"Ontvangt de Heilige Geest, wie gij hun
zonden vergeeft, die zijn ze vergeven; wie gij
ze toerekent, die zijn ze toegerekend.” En nu
ook, onze Meester, hebt U door uw reine
apostelen, voor altijd aan hen die werken in
het priesterschap in Uw heilige kerk.

Celebrant

يقول الكاهن

 ويربطوا ويحلوا كل رباطات.أن يغفروا الخطايا على األرض
 عن. اآلن أيضا نسأل ونطلب من صالحك يامحب البشر.الظلم
.عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي
de genade gegeven om op aarde zonden te
vergeven
en
om
alle
boeien
der
onrechtvaardigheid te binden of ontbinden.
En nu ook, vragen en bidden wij Uw goedheid,
U die de mens liefheeft, ten behoeve van Uw
dienaren, mijn vaders en broeders. En mijn
nederigheid,

Celebrant

يقول الكاهن

هؤالء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس إرزقنا رحمتك
 وإن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم.وأقطع كل رباطات خطايانا
أو بغير علم أو بجزع القلب او بالفعل أو بالقول أو بصغر
القلب
Degenen die hun hoofden buigen voor Uw
heilige glorie, schenk ons Uw ontferming en
verbreek alle boeien van onze zonden. En
mochten wij tegen U gezondigd hebben,
wetend of onwetend, door smart van het hart,
door daad of woord, of door een
wankelmoedig hart;

Celebrant

يقول الكاهن

.فأنت أيها السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب البشر
 وحالل. حاللنا.اللهم أنعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا
 إمألنا من خوفك وقومنا إلى إرادتك المقدسة.سائر شعبك
.الصالحة
U, O Meester, die weet hebt van de menselijke
zwakte, U die goed en menslievend bent, O
God, begenadig ons met de vergiffenis van
onze zonden. Zegen ons. Reinig ons.
Absolveer ons. En absolveer heel Uw volk.

يقول الكاهن

Celebrant

ألنك أنت إلهنا ويليق بك المجد والكرامة والعز والسجود مع
 اآلن وكل.أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك
. اوان وإلى دهر الدهور آمين
Want U bent onze God en de glorie, eer, roem
en aanbidding komen U toe, met Uw Goede
Vader en de Levengevende Wezensgelijke
Heilige Geest. nu en altijd en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

/ / /

Het uitdelen van de communie - التوزيع

Psalm 150
) 150 ( المزمور

Het uitdelen van de communie

التوزيع

* Doxa ci Kurie Doxa ci @
Allylouia .
* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .
. الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي

* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de
glorie: Halleluja .
.  هلليلويا: * المجد لك يارب المجد لك

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov `eV] qen ny=e=;=u tyrou
`ntaf =a=l.
* Esmoe Efnoetie gen nie eth-oe-wab tieroe
intaf allieloeja.
.  الليلويا:  تيـروإنطاف: * إسمو إي إفنوتي خين ني إثـؤواب
* Looft God in al Zijn heiligen Halleluja
Halleluja .

.  هلليلويا هلليلويا:  قديسيه:  في جميع: * سبحوا اللـه
* Sabe-7oelah fie
Hllieloeja Hllieloeja .

khamie3

kiddiesieh

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

150 المزمور

Psalm 150

* `Cmou `erof qen pitajro `nte
tefjom =a=l.
* Esmoe erof gen pie takhro ente tef khom
allieloeja.
.  الليلويا:  إنتي تيف جوم: * إسمو إيروف خين بي طاجرو
* Looft Hem in Zijn machtig firmament
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  قوتــه:  في جلــد: * سبحــوه
* Sabe-7oe fie
Hllieloeja .

khalad

kowatiehie

Hllieloeja

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri =a=l.

`e`hryi

hijen

* Esmoe erof e-ehrie hiezjen tef met khoorie
allieloeja.
.  الليلويا:  تيف ميت جوري: * إسمو إيروف إإهـري هيجين
* Looft Hem om Zijn machtige daden
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  مقدرتـــه:  على: * سبحــوه
* Sabe-7oe
Hllieloeja .

3ala

makderatiehie

Hllieloeja

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
`ncalpiggoc =a=l.

qen

ou`cmy

* Esmoe erof gen oe-esmie en salpin-ghos
allieloeja.
.  الليلويا: إنصالبين غـوس: * إسمو إيروف خين أو إسمي
* Looft Hem met bazuingeschal Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  البـــوق:  بصــوت: * سبحـوه
* Sabe-7oehoe
Hllieloeja.

besauwt

el

boek

Hllieloeja

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen ou'altyrion
nem ouku;ara =a=l.
* Esmoe erof gen oe psaltierion nem oekiethara allieloeja.
. الليلويا:  نيم أو كيثارا: * إسمو إيروف خين أو إبصالتيريون
* Looft Hem met harp en citer Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وقيثــارة:  بمزمار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be mezmarin wa kie-thar Hllieloeja
Hllieloeja .

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

*`Cmov `erof qen hankemkem nem
han,oroc =a=l.
* Esmoe erof gen han kem-kem nem han
goros allieloeja.
: نيم هان خوروس: * إسمو إيروف خين هان كيم كيم
.الليلويا
* Looft Hem met tamboerijn en koorzang
Halleluja Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وصفــوف:  بدفــوف: * سبحـوه
* Sabe-7oe be difoefin wa sifoef Hllieloeja Hllieloeja .

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

* `Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon =a=l.
* Esmoe erof gen han kap nem oe-orghanon
allieloeja.
.  الليلويا:  نيم أوأوغانـون:  خين هان كاب: * إسمو إيروف
* Looft Hem met snarenspel en fluit Halleluja
Halleluja .
.  هلليلويا هلليلويا:  وأرغــن:  ب وتــار: * سبحــوه
* Sabe-7oe be auwtarin wa orghon Hllieloeja
Hllieloeja .

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou
`e`vran `mP=o=c pennou] =a=l.

tyrou

* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em
Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين نوتي: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.الليلويا
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de Heer
onze God. Halleluja.
. إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة
* Kollo nasma, falto sabbi7 esm el Rabie ielahne ellioeje.
Looft God - Sabe-7oelah - سبحوا اللـه

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

* Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
`Pneumati =a=l.
* Zoksa Patrie ke Eejo ke akhio Pnevmatie
allieloeja.
.  الليلويا:  إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو كي آجيـو
* Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest Halleluja .
.  هلليلويا:  والــروح القـدس:  واإبـن: * المجـد لآلب
* almakhd lel-aab we al-ebn we al-ro7 elkodos Hllieloeja .

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn .
* Ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo-nas ton e-oo-noon
amien .

 إي أونـون: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
. آمين
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
Amen. Halleluja.

. آمين هلليلويا:  وإلى دهـــر الدهـور:  أوان: * اآلن وكل
*Al-aan we kol awaan we iele dahr el-dehoer amien
ellioeje.

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

150 المزمور

Psalm 150

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

* Halleluja Halleluja : Glorie zij aan U, onze
God : Halleluja.
.  المجـد إلهنـا هلليلويا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehone ellioeje.

Refrein

المرد
* `AI=3c P=x=c ern3ctevin `e`hr3i `egwn
: `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh.

* A-Iesoes Piegristos er niestevien e-ehrie ekhoon,
en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh.

 إن إهمي إن: * آ إيسوس بخرستوس إيرنيس تيفين إإهري إيجون
. إيهـواو نيم إهمي إن إيجوره
* Jezus Christus heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten.

 أربعيــن يوما و أربعيـن: * يســــوع المسيح صام عنا
. ليلـــــة
* Jasoe3 el-masie7 sam 3anna : arba3iene jawman werba3iene leile.

Psalm 150

150 المزمور

* =a=l @ pi`wou va pennou] pe =a=l.
* Allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie pe
allieloeja.
. الليلويا:  بين نوتي بي:  بي اواو فـا: * الليلويا
* Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze
God. Halleluja.
. هلليلويا:  المجـد إلهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

* Iycouc pi,rictoc `psyri
cwtem `eron ouoh nai nan.

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
.  إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
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lofzang Onze Vader die in de hemel zijt
مديح أبانا الذي في السموات

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk
`ebol@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac.
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.

 نيم بى إبنفما: جى إف إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
 تين اواووشت إمموس تين تى:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.

. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإبن

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نصرخ:  تمجدك كل الطغمات: أبانا الذى فى السموات
. يا أبانا الذى فى السموات: إليك فى الضيقات
Onze Vader die in de hemel zijt, Door alle
rangen wordt U verheerlijkt, Tot u, in
verdrukking, roepen wij, O onze Vader
die in de hemel zijt
Abane
el
lezie
fil
samawaat
:
toemgidoeka kol el taghamaat : nasrog
ileika fil dikaat : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وليتبارك فى كل حين: ليتقدس إسمك يا معين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إرحم عبيدك الخاطئين:
Dat uw Naam geheiligd mag worden, En
gezegend te allen tijde, Ontferm U over
Uw dienaren, O onze Vader die in de
hemel zijt.
Le ya takadess iesmoka ya mo3ien : wa
leyatabarak fie kole 7ien : er7am
3abiedak el gate-ien : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  وروحك القدوس يملك قلبي: ليأتى ملكوتك يا ربي
. يا أبانا الذى فى السموات: هذا رجائي وطلبي
Uw koninkrijk kome O Heer, En Uw
Heilige Geest dale op ons neer, Dat is
mijn hoop en wat ik begeer, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Le ya-ty makotek ya rabi : wa ro7ak el
koddoes yamlok kalbi : haza ra-gaie wa
talabi : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نافذه ونحن لها خاضعين: لتكن مشئتك فى كل حين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إجعلنا الوامرك طائعين:
Dat Uw wil te allen tijde geschiedt, en
alles gebeurt zoals U het ziet, help ons te
doen wat U gebiedt, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Le takoen mashi-atoke fi kole 7ien :
nafeze we ne7no laha gadie3ien :
eg3alna le awamrak ta-3ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 على األرض أنت السيد المالك: كما فى السماء كذلك
. يا أبانا الذى فى السموات:  نج عبيدك من المهالك:
U regeert in de hemel, zo ook op aard,
behoed O Heer voor elk gevaar, uw volk
dat bidt vóór het altaar, O onze Vader die
in de hemel zijt.
Kama fie el sama-ie kazaliek : 3ala el ard
ente el sseied el malik : nagie 3abiedak
min al mehelik : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 أعطنا اليوم يا ذا المجد: خبزنا الذى للغد
. يا أبانا الذى فى السموات:  مراحمك كثيرة ال تعد:
Geef ons heden ons dagelijks brood, Uw
verheven glorie zij geloofd, Uw genade is
talrijk en groot, O onze Vader die in de
hemel zijt.
gobzanna el lezie lil ghed : a3tina al
yawma ya ze almagd : mara7mak kasiera
la to3ad : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا ربي بمراحمك ال تنسانا: وأغفر لنا ذنبونا يا موالنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  كرحمتك وليس كخطايانا:
Vergeef onze schulden, O Majesteit
Vergeet ons niet in uw goedheid Naar uw
genade, niet onze zondigheid, O onze
Vader die in de hemel zijt.
We eghfer lana zienobna ya mewlaana:
ya rabi be mara7mak la tansanna :
kara7matika we laysa kka-gatajanaa : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  إلينا واألعداء المسيئين: كما نغفر نحن للمذنبين
. يا أبانا الذى فى السموات: علمنا أن نكون متسامحين
Net als dat wij vergeven aan, hen die ons
wat hebben misdaan, leer ons, o Heer,
onze wrok verslaan, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Kamma naghfer na7noe lil moznibien :
ilayna we el e3da2 el moesi-ien 3alemna
en nekoen moetasemie7ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وإن سمحت فال تتخلى عنا: وال تدخلنا فى تجربة يا إلهنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  على إحتمال التجارب أعنا:
Leid ons niet in bekoring of enig kwaad,
En wees met ons als U ze toestaat, Help
ons de verzoekingen doorstaan, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Wele todgilna fi tagreba ya ielahna : we
in seme7t fa le tatagalla 3anna : 3ala
e7temaal el tagarin a3ienna : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 أنت:  يا صاحب األمر والتدبير: لكن نجنا من الشرير
. يا أبانا الذى فى السموات: يا إلهي على الكل بصير
Maar God verlos ons van het kwaad,
Almachtige Heer, ons toeverlaat, U bent
het die over allen waakt, O onze Vader
die in de hemel zijt.
Lakin nagiena min el el shirier : ya sa7ib
el amr we el tadbier : enta ya ielahie 3ala
el koli basier : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا رب بمعونتك إشملنا: بالمسيح يسوع ربنا أقبلنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  وبصوتك المفرح إسمعنا:
Door Jezus Christus, Heer neem ons
aan, Omring ons met uw hulp en laat,
Ons O Heer Uw blijde stem verstaan, O
onze Vader die in de hemel zijt.
Bil el masie7 yesoe3 rabenna ikbalna :
yarabi be ma3ontak ieshmilna : wa
besawteke el moefre7 isma3na : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 والمجد والعظمة والقدرة: ألن لك الملك والقوة
. يا أبانا الذى فى السموات:  بك نسير من قوة إلى قوة:
Want van U is de kracht en het
koninkrijk, de macht, de roem en
heerlijkheid, U geeft ons sterkte in de
strijd, O onze Vader die in de hemel zijt.
Li anna leka al moelki wal kowaa : wa al
magdy wa al 3azama we al kodar : bike
nasier min kowa ila kowaa : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وإسمعنا:  إجعلنا فى إيمانك ثابتين: إلى أبد اآلبدين آمين
. يا أبانا الذى فى السموات: عندما نصرخ قائلين
Amen, ja tot in eeuwigheid, Geef ons geloof
vol bestendigheid, En hoor naar onze stem
altijd, O onze Vader die in de hemel zijt.
ile abadi el abidien amien : ig3alna fi
iemanaak thabie-tien wi-ism3na 3indama
nasrog kaie-lien : ya abana el lezie fil
samawaat.
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