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Een hymne Kyrië
eleison
لحن كيريى ليسون

Een hymne Kyrië eleison

لحن كيريى ليسون

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Een hymne Kyrië eleison

لحن كيريى ليسون

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
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Doxologieën

مقدمة الذكصولوجيات
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مقدمة الذوكصولوجيات

* Qen P=,=c I=y=c Pen¡ Amyn
Allylouia .
* Gen Piegristos Iesoes Pentshois Amien
alleloja .
. * خين بخرستوس إيسوس بين تشويس أمين الليلويا
* Door Jezus Christus onze Heer Amen
Halleluja.
. * بالمسيـحِ يســوع ربنــا أمين هلليلويا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne ten5ho `ero : `w 03=e0
= v
e0meh `n`wov : `etoi `mpar0enoc `nc3ov
niben : 5macnov5 `0mav `mP=xc.
* Shere ne ten tie ho ero, o thie eth-oe-web ethmeh
en oo-oe, et oi em parthenos en seejoe nieven, tie
masnoetie ethmav em Piegristos.
 إتؤي أم:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: * شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: بارثينوس إن سيو نيفين
* Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van

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

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

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

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

* Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini n
`

ta`fm3
:
P=xc
5par0enoc =e=0v.

Pennov5

:

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

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

* Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4
erovnai nem nenyvx3 : `nte4xa
nen nobi nan `ebol.
* Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef er oe
nai nem nen epsieshie, entef ka nen novie nan evol.

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

* %par0enoc Mari`am : 50e`otokoc =e=0v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.

* Tie parthenos Mariam, tie theotokos eth-oewab, tie epros-taties e-ten hot, ente ep khenos
ente tie met roomie.
 تي إبروس:  تي ثيؤطوكوس إثؤواب: * تي بارثينوس ماريام
. إنتي إب جينوس إنتي تي ميت رومى: طاتيس إي تين هوت
* Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe
voorspraak van het menselijk geslacht,
 لجنس:  القديسة الشفيعة األمينة:  والدة اإلله: * أيتها العذراء مريم
.البشرية
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* Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren
P=xc f3etare`gfo4 : hopwc `nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren
Piegristos fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot
nan, em pie koo evol ente nen novie.
 ناهرين بخرستوس في إيطاري: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
* wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

 لكى ينعم لنا بمغفرة:  الذى ولدتيه:  أمام المسيح: * إشفعى فينا
. خطايانا
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* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte penjenoc
: `are`gfo nan `nEmmanov3l.

* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل
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*
Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proc
tat3c `etenhot : nahren Penu I=3c P=xc
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprosta-ties e-ten hot,
nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan
evol.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

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

Doxologieën voor de weekdagen van de
Grote Vasten
ذوكصولوجيات أيام الصوم الكبير

(1)
Een Doxologie voor
de Grote Vasten

ذوكصولوجيه للصوم المقدس
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الذوكصولوجيات

* Neknai `w Pau 5nahwc `mmwov :
2a `eneh `nte pi`eneh : ovoh icgen gwov 2a
gwov : 5nagw `ntekme0m3i qen rwi.
* Nik nai o pa tshois tie na hoos im moo-oe, sha
ineeh inte pie ineeh, oewoh is zj-in khoo-oe sha
khoo-oe, tie na kho in tik methmie gin rooi.

:  شا إينيه إنتي بى إينيه: * نيك ناي اوباتشويس تي ناهوس إممواو
. تينا جـو إنتيك ميثمي خين روي: اووه يس جين جواو شا جواو
* Van Uw genadegaven O mijn Heer, wil ik
altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik
Uw trouw, met mijn mond verkondigen.
:  ومن جيــل إلى جيــل:  إلى أبــد األبــد: * أُسبح مراحمــك ياربى
.بفمى أُخبر بحقك
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* Na`anomia
avsici
`eta`afe
:
ovoh
av`hro2 `e`hr3i `egwi : F5 cwtem `epa4i`ahom :
hiov`i `mmwov `ebolharoi.
* Na anomeeja av itshie sie i-ta a fee, oewoh
av ihrosh i-ihrie i-khooi, Ifnoetie sooteem i-pa
feeja hom, hie oe-wie im moo-oe ivol haroi.
:  اووه أف إهروش إإهري إيجـوي: * نا آنوميا أفتشيسي إيطا آفي
. هي اووي إممواو إيفول هاروي: إفنوتى سوتيم إيبا فياهوم
* Mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd
gegaan, zij zijn mij te zwaar geworden, O God hoor
mijn zuchten, en hef ze van mij op.

 يا اللـه إسمــع تنهـــــدى:  وثقلـــت على: * آثامى عَلت على رأسى
. وإطرحهــــا عنى:
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* `Aritt `m`fr35 `mpitelwn3c : f3`eta4ernobi `erok
: ak2enh3t `e`hr3i `egw4 : akxa ne4nobi na4 `ebol.
* A-rit im ifrietie im pie teelonies, fie itav ir
novie irok, ak shinhiet i-ihrie i-khof, ak ka nif
novie naf ivol.

 في إيطاف إيرنوفي إيروك: * أريتت إم إفريتي إمبي تيلونيس
.  أك كا نيف نوفي ناف إيفول:  أك شينهيت إإهـري إيجوف:
* Laat mij zijn als de tollenaar, die tegen U
gezondigd had, U had medelijden met hem, en
vergaf hem zijn zonden.
:  وترأفت عليه:  الـــــذى أخطأ إليــــك: * إجعلنى مثــــل العشــار
. وغفــــرت له خطايــــــاه
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* Aritt `m`fr35 `n5porn3 : 03`etakcw5 `mmoc `ebol
: aktovnoc aknohem `mmoc : ge acranak `mpek`m0o.
* A-rit im ifrietie im tie por nie, thie itak sootie
immos ivol, ak toe nos ak noheem immos, zje
as ra nak im pek imtho.

 ثى إيطاك سوتى إمموس إيفول: * أريتت إم إفريتي إن تي بورني
. جي أس راناك إمبيك إمثو:  أك طونوس أك نوهيم إمموس:
* Laat mij zijn als de zondares, die U verlost
hebt, U hebt haar bevrijd en gered, want zij
heeft U behaagd.

 وأنقذتهــا:  التى خلصتهــــا: * إجعلنى مثــــل الزانيـــة
. ألنها أرضتــــك أمامــــــك: ونجيتهـــا
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* Aritt `m`fr35 `mpiconi : f3`etava24 `nca tekov`inam
: a4er`omolojin `mmok : `mpair35 e4gw `mmoc.

* A-rit im ifrietie im pie sonie, fie itav ashf in sa
tik oe-wie nam, af ir o-mo-lo khien immok, im
pai rie tie if kho immos.
 فى إيطاف أشف إن صا تيك اووي: * أريتت إم إفريتي إمبي سوني
.ي ريتي إفجو إمموس
ّ  إمبا:  أف إير اومولوجين إمموك: نام
* Laat mij zijn als de rover, die gekruisigd is
aan Uw rechterhand, hij belijdde U, en zei
evenzo.

:  الــــذي ُصلب عن يمينـــــك: * إجعلنى مثـــل اللص
.  هكـــــذا قائــــــالا: وإعتـــرف بـــك
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* Ge `aripamev`i `w Pau : `aripamev`i `w Panov5
: `aripamev`i `w Paovro : ak2an`i qen tekmetovro.
* Zje a-rie pa meevie o pa tshois, a-rie pa
meevie o pa noetie, a-rie pa meevie o pa oero,
ak shan ie gin tik mit oero.

: اوبانوتي
 أري باميفئي: * جي أري باميفئي او باشويس
ُ
.اورو
ُ  أك شان إي خين تيك ميت: اورو
ُ أري باميفئي او با
* “Gedenk mij O mijn Heer, gedenk mij O mijn
God, gedenk mij O mijn Koning, wanneer U in
Uw koninkrijk komt.”
 متي:  إذكــــرني ياملكي:  إذكــــــرني يا إلهي: * إذكـــــرني ياربي
.جئت فى ملكوتك
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*`N0ok de `w Pa=c=w=r : ak2wp `erok `nte4`omoloj`ia :
ak2enh3t `e`hr3i `egw4 : a4ovorp4 `epiparadicoc.
* Inthok zee o pa Sootier, ak shoop irok in tif
omolokheeja, ak shinhiet i-ihrie i-khof, af oeoorpf i-pie paraziesos.

:  أك شوب إيروك إنتيف اومولوجيا: * إنثوك ذي او باسوتير
.او اوربف إيبي باراذيسوس
ُ  أف: أك شينهيت إإهري إيجوف

* U, mijn Verlosser, nam zijn belijdenis aan, U
had erbarmen met hem, en zond hem naar het
Paradijs.

 وترأفــــت:  قبلــــت إليـــك إعترافــــه: * فأنت يامخلصي
. وأرسلتـــه إلي الفــــردوس: عليــــه
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* Anok hw qa pire4ernobi : I=3c Panov5 paovro `mm3i
: 2ana`h03k `e`hr3i `egwi : `aritt `m`fr35 `novai `nnai.
* Anok ho ga pie rif ir novie, Iesoes pa noetie pa
oero im mie, shan-a ih-thiek i-ihrie i-khooi, a-rit
im ifrietie in oe-wai in nai.

: اورو إممي
ُ  إيسوس بانوتي با: * أنوك هو خا بي ريف إيرنوفي
. أريتت إم إفريتى إن اوواي إن ناي: شانا إهثيك إإهري إيجوي
* Wees ook mij, een zondaar, genadig, O
Jezus mijn ware God en Koning, en laat mij
zijn als een van hen.

:  يايســـوع إلهي وملكي الحقيقي: * وأنا أيضا ا الخاطي
.  وإجعلني كأحــــــد هــــــؤالء: تحنــــن عل ّي
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* %cwovn ge n
` 0ok ov`aja0oc : `nre42enh3t ovoh `nna3t
: `aripamev`i qen peknai : 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Tie soo-oen zje inthok oe aghathos, in rif
shinhiet oewoh in na-iet, a-rie pa meevie gin
pek nai, sha ineeh inte pie ineeh.
 إنريف شينهيت اووه إن نا إيت: او أغاثوس
ُ اون جي إنثوك
ُ * تي صو
. شا إينيه إنتي بي إينيه:  أري باميفئي خين بيك ناي:
* Ik weet dat U goed bent, barmhartig en
genadig, gedenk mij in Uw genade, tot in de
eeuwen der eeuwen.

 إذكـــــرني:  صالح رؤوف ورحيــــم: * أنــــــا أعـرف أنــــك
. إلي أبـد األبــــــــــد: برحمتـــــك
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* %twbh `mmok w
` Pau I=3c : `mpercohi `mmoi qen pekgwnt
: ovde on qen pek`mbon : `mper5`cbw `ntametat`emi.

* Tie toovh immok o pa tshois Iesoes, im pir so hie
immoi gin pek khoont, oe zee on gin pek im von, im
pir tie is voo in ta mit at ee-mie.
ي خين
ّ  إمبير صوهي إممو: * تي طوبه إمموك او باشويس إيسوس
 إمبيرتي إسفو إن طاميت أت: اوذي اون خين بيك إمفون
ُ : بيك جونت
.إيمي
* Ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet in Uw toorn, en
kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw boosheid.

:  أن التبكتني بغضبـــــك: * أطلب اليـــــــك ياربي يســـــوع
.  تــــؤدب جهالتي: والبرجــــــزك
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* Ge `xovw2 `m`fmov an `mpire4ernobi : `m`fr35 `nte4kot4
ovoh `nte4wnq : 2ana`h03k qa tametgwb : `mpercomc `eroi qen
ov`mbon.

* Zje ik oe-oosh im ifmoe an im pie rif ir novie, im ifrietie
intif kotf oewoh in tif oon-g, shan-a ih-thiek ga ta mit
khoob, im pir soms iroi gin oe im von.
 إم إفريتي إنتيف كوتف اووه: اواوش إم إفمو أن إمبي ريف إيرنوفي
ُ * جي إك
ي خين او
ّ  إمبير صومس إيرو:  شانا إهثيك خا طاميت جوب: إنتيف اونخ
.إمفـون
* Want U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft, wees mijn zwakheid genadig, en
aanschouw mij niet in boosheid.

 تـــــرأف:  مثــــل أن يـــــرجع ويحيـــــا: * ألنك التشاء مـــــوت الخاطي
. والتنظــــــر إل ّي بغضب: علي ضعفي
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* Aiernobi I=3c Pau : aiernobi I=3c Panov5 :
paovro `mperwp `eroi : `nninobi `etaiaitov.
* Ai ir novie Iesoes pa tshois, ai ir novie
Iesoes pa noetie, pa oero im pir op iroi, in nie
novie i-tai ai toe.

ي إيرنوفي إيسوس بانوتي
ّ  أ: ي إيرنوفي إيسوس باشويس
ّ *أ
.ي أيطو
ُ  با:
ّ  إن ني نوفي إيطا: ي
ّ اورو إمبير اوب إيرو

* Ik heb gezondigd Jezus mijn Heer, ik heb
gezondigd Jezus mijn God, mijn Koning reken
mij de zonden niet toe, die ik heb begaan.

 ياملكــــي:  أخطأت يايســـوع إلهي: * أخطأت يايســـوع ربي
. الخطايـــــا التي صنعتهــــا: ال تحسب عل ّي
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*%5ho `erok `w Pa=c=w=r : mare nekme0na3t tahoi
: `ntovnohem `mmoi qen ni`anajk3 : et5 ovbe `etayvx3.

* Tie tie ho irok oo pa Sootier, ma-ree nik mith
na-iet ta hoi, in toe noheem immoi gin nie anang-kie, it tie oe vee i-ta ipsie-shie.
 إن: ي
ّ  ماري نيك ميث نائيت طاهو: * تي تيهو إيروك او باسوتير
. إت تي اوفي إيطا إبسيشي: ي خين ني أنانكي
ّ طونوهيم إممو
* Ik vraag U mijn Verlosser, laat U genade tot
mij komen, en red mij van de benauwdheid,
die mijn ziel overlaad.
 لتخلصني من الشــــدائـد:  فلتدركني مراحمــــك: * أسألك يامخلصي
. المضــــــادة لنفسي:
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* Mperhi
`xrwm
`etametatcwovn
:
`m`fr35
hw4 `nCodoma : ovde on `mpertakoi : `m`fr35
hw4 `nJomorra.
* Im pir hie ikrom i-ta mit at soo-oen, im ifrietie
hof in Sodoma, oe zee on im pir ta koi, im ifrietie
hof in Ghomor-ra.

: إم إفريتي هوف إن صوذوما:* إمبيرهي إكروم إيه طاميت أتصؤون
.  إم إفريتي هوف إن غومورا:أوذي أون إمبيـر طاكوي
* Werp mij niet in het vuur in mijn
onwetendheid, zoals Sodom, en verderf mij
niet, zoals Gomorra.
:  وال تهلكني أيضا ا:  مثـــل ســـــدوم: * التحـــــرق عــــدم معرفتي
.مثـــــل عمـــــــورة
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* Alla Pau `ariovi nem3i : `m`fr35 `nniremninev3
: nai `etavermet`anoin : akxa novnobi nwov `ebol.
* Alla pa tshois arie oe-wie neemie, im ifrietie
in nie rim Nieneevie, nai itav ir meetanien, ak
ka noe novie noo-oe ivol.
:  إم إفريتي إن ني ريم ني نيفئي: * ألال باشويس أري اوؤي نيمي
.نواو إيفـول
كانو نوفي
ُ
ُ  أك: ي إيطاف إير ميطانين
ّ نا
* Maar behandel mij Mijn Heer, als het volk
van Nineveh, zij bekeerden zich, en U vergaf
ze hun zonden.

:  مثــــــل أهل نينــــــوي: * لكن ياربي إصنـــــع معي
.  فغفــــــرت لهم خطاياهم: الـــــذين تابـوا
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* Alla mare nekme0na3t : tahoi Pau qen ovi3c
: `ntaw2 `ebol nem pailaoc : qen ov`cm3 `natxarwc.

* Alla maree nik mith na-iet, ta hoi pa tshois
gin oe ies, in ta oosh ivol nim pai la-os, gin oe
ismie in at karoos.
 إنطا: او يس
ُ ي باتشويس خين
ّ  طاهو: * ألال ماري نيك ميث ناإيت
.او إسمي إن أت كاروس
ُ  خين: ي الؤس
ّ اوش إيفول نيم با
* Uw genade kome mij, haastig tegemoet mijn
Heer, dat ik mag smeken met dat volk, met
een onophoudelijke stem.

 ألصرخ مـــع:  مراحمـــك ياربي: * لكن فلتدركني سريعــــا ا
.  بصوت اليسكـت: هــــــذا الشعب
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* E0be fai 5twbh `mmok : Pu F5 Pa=c=w=r
:
`mper`iri
`novhap
nem3i
:
`anok
qa
pigwb `nre4ernobi.
* Ethve fai tie toovh immok, Iptshois Ifnoetie
pa Sootier, im pir ie-rie in oe hap neemie, anok
ga pie khoob in rif ir novie.

:  إبتشويس إفنوتي باسوتير: ي تي طوبه إمموك
ّ * إثفي فا
. أنوك خابي جوب إنريف إيرنوفي: إمبير إيرى إنؤهاب نيمي
* Daarom bid ik U, O Heer God mijn Verlosser,
veroordeel mij niet, ik de zwakke zondaar.

 مخلصي:  أيها الــــرب اإلله: * من أجــــل هـــــذا أطلب إليك
.  أنـــا الضعيف الخاطئ: التحاكمني

De Doxologieën

)1(

الذوكصولوجيات

* Alla bwl `ebol xw n3i `ebol : `nnapara`ptwma eto2 :
hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi : nai nan kata pekni25 `nnai.

*Alla vool ivol ko nie ivol, in na para-iptoma it osh,
hoos aghathos oewoh im mai romie, nai nan kata
pek nieshtie in nai.
 هوس:  إن نا بارا إبطوما إتؤش: * ألال فول إيفول كوني إيفول
.ي
ّ ي نان كاطا بيك نيشتي إن نا
ّ  نا: ي رومي
ّ أغاثوس أووه إمما
* Maar ontbind en vergeef, mijn vele schulden, U
die Goed zijt en Menslievend bent, ontferm U over
ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشــــر:  ذالتي الكثيـرة: * لكن حــــل واغفــــر لي
. إرحمنــــا كعظيــــــم رحمتك
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات
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* 5n3cti`a
nem
pi`2l3l
:
`n0wov
pe `pcw5 `nnenyvx3 : pitovbo nem 5me0m3i
: `n0wov pe 2avrana4 `mF5.
*Tie niestia nim pie eshliel, en thoo-oe pe ep sootie en
nen epsieshie, pie toevo nem tie methmie, en thoo-oe pe
shav ra naf em Efnoetie.

: إنثواو بي إبسوتي إن نين إبسيشي
: * تي نيستيا نيم بي إشليل
ُ
.إنثواو بي شاف راناف إم إفنوتي
: طوفـو نيم تي ميثمي
ُ
ُ بي

* Het vasten en het bidden, zijn de redding voor
onze zielen, in reinheid en rechtvaardigheid, heeft
God behagen.
 هما:  والطهارة والبـــــر:  هما خالص نفوسنا: * الصــــوم والصالة
. اللذان يرضيان اللـه

* 5n3cti`a 03`etac`wli : `mMw`vc3c higen pitwov :
2a`nte4si `mpinomoc nan : `ebol hiten Pu F5.
* Tie niestia thie etas oo-lie, em Mooisies hiezjen
pie too-oe, sha entef etshie em pie nomos nan, evol
hieten Eptshois Efnoetie.

طواو
 إم مويسيس هيجين بي: * تي نيستيا ثي إيطاس اولي
ُ
 إيفول هي تين:  شا إنتيف تشي إم بي نوموس نان:
.إبتشويس إفنوتي
* Het vasten heeft Mozes verheven, op de berg,
totdat hij de wet voor ons ontving, van de Heer
God.

 حتى:  موسى على الجبـــل: * الصــــوم هــــو الـــذي رفـــع
. من قبل الــــــرب اإلله: أخذ لنــــا الناموس

* 5n3cti`a 03`etac`wli : `n3
` liac e` p
` 2wi `e`tfe : ovoh
acnohem `ndani3l : `ebolqen `flakkoc `nnimov`i.

* Tie niestia thie itas o-lie, en Ielie-as eepshooi e-etfe, oewoh as nohem en Danie-iel,
evol gen ef lak kos en nie moe-wie.
 اووه:  إن إيلياس إإبشوي إإتفي: * تي نيستا ثي إيطاس اولي
.مو إي
ُ  إيفول خين إفالكوس إن ني: أسنوهيم إن دانييـل
* Het vasten heeft Elia verheven, tot de
hemel, en heeft Daniël gered, uit de
leeuwenkuil.
 وخلص:  إيليــا إلى السماء: * الصــــوم هــــو الــــذي رفــــع
. من ُجب األســـــــــــود: دانيــــال

*`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:  إيرنيستيفين إإهري إيجون: * أبين شويس إيسوس بخرستوس
 شا إنتيف سوتتين خين نين: إيهواو نيم إهمي إن إيه جوره
إهمي إن
ُ
.نوفي
* Onze Heer Jezus Christus, heeft voor ons gevast,
veertig dagen en veertig nachten, om ons te
verlossen van onze zonden.
 أربعيـن يومــــــا ا وأربعيـن:  صام عنــــا: * ربنــــا يسوع المسيح
. حتى خلصنا من خطايانـــــــــــا: ليلـــــة

*`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.
: او ميثمي
ُ طوفـو نيم
ُ او
ُ  خين: * 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.

:  ونُص ِل:  بطهــــــارة وبــر: صــــــم
ُ * ونحــــن أيضا ا فلن
.صارخيــــن قائليـــــن

* Ge Peniwt etqen nif3ov`i : mare4tovbo `nge pekran :
marec`i `nge tekmetovro : ge fwk pe pi`wov 2a `eneh `am3n.

* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo enzje
pekran, mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha eneh amien.
:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤُوي
.اواو شا إينيه أمين
ُ ِ  جي فوك بي بي: اورو
ُ ماريس إي إنجي تيك ميت
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U
is de heerlijkheid in eeuwigheid Amen.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد أمين
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* Amwini `anau `epen=c=w=r @ pimairwmi
`n`aga;oc @ af`iri `m`phwb `n]nycti`a @ nem
pefnis] `n;ebi`o.
*Amooinie anav e-Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, af ierie em ep hoob en tie niestia, nem pef
nieshtie en thevio.
 أف:  بى ماى رومى إن أغاثوس: * أموينى أناڤ إي ِبين سوتير
. نيم بيف نيشتى إن ثيڤـيّو: إيرى إم إبهوب إن تى نيستيَّا
* Komt aanschouwt onze Verlosser, de Goede
Menslievende; Hij heeft de vasten volbracht, met
Zijn grote nederigheid.
:  صنع فعل الصوم:  محب البشر الصالح: * تعالوا إنظروا مخلَّصنا
. بتواضعه العظيم

* Ca`pswi `nnitwou et[oci@ qen ouwrf `ncarkikon@
aftamon `epima `mmosi@ hina `ntenmosi `mpefry].
* Sa epshooi en nie too-oe et etshosie, gen oe-oorf
en sarkiekon, af ta-mon e-pie ma em moshie, hiena
enten moshie em pef rietie.

اواورف إن صاركي
* صا إبشوى إننّى
ُ  خين: طواو إتتشوسى
ُ
 هينا إن تين موشى:  أف طامون إيبى ما إمموشى: كون
.إمبيف ريتى

* Hij verbleef boven op de hoge bergen, en
bedwong Zijn lichaam, Hij heeft ons de weg
gewezen, zodat wij Hem zouden volgen.

 لكى:  وعلَّمنا المسلك:  بإنفراد جسدى: * فوق الجبال العالية
. نسلُك مثله

* Afkwrf `n`tjom `nte pijaji @ nem nefkotc nem
nefkelwiji @ ouoh pireferpirazin @ af[isipi
`mpef`m;o.
* Af koorf en et khom ente nie khazj-ie, nem nef
kots nem nef ke looizj-ie, oewoh pie ref er
pierazien, af etshie shie-pie em pef emtho.

 نيم نيف كوتس نيم: * أف كورف إن إتجوم إنتي بى جاچى
 أفتشى شيبى:  اووه بى ريف إير بيرازين: نيف كي لويچى
.إمبيف إمثو
* Hij overwon de kracht van de vijand, zijn listen
en bedrog, en Hij heeft de verzoeker, openlijk
beschaamd.

جرب أمامه
ّ ِ  ال ُم:  وإفتضح:  وحيله و ُحججه: * أبطل قوة العدو

* Ny`ete nouf `mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc =e;
= u@
auerme;re `epef`[ro @ `ejen nilwiji `nte pijaji.

* Nie e-te noef em mathieties, oewoh en
apostolos eth-oewab, av er meth-re e-pef
etshro, ezjen nie looizj-ie ente pie khazj-ie.
 أف:  اووه إن أبوسطولوس إثؤاب: * نى إيتي نوف إ ّماثيتيس
. إيچين نى لويچى إنتي بى جاچى: إير ميثري إي بيف إتشرو
* Zijn eigen discipelen, en heilige apostelen,
getuigden van Zijn overwinning, over de
listen van de vijand.
 على:  شهدوا بغلبته:  والرسل األطهار: * وخواصه التالميذ
. ُحجج العدو

* Ounis] `nhyou `enaswf @ `fsop `ebol qen
]nycti`a @ `fnafw] `nninobi @ `fer`ckepazin
`nnyet[aqem.

* Oe-nieshtie en hie-joe e-na shoof, ef shop
evol gen tie niestia, ef na footie en nie novie,
ef er es-ke pa-zien, en nie et et-sha gem.
:  إفشوب إيڤول خين تى نيستيَّا: * اونيشتى إنهيّو إينا شوف
.  إف إير إسكيبازين إننّى إتشاخيم: إفنافوتى إننّى نوڤـى
* Een grote en overvloedige gunst, wordt gevonden
door te vasten, het wist de zonde uit, en bedekt hen
die bezoedeld zijn.

 للذين:  يمحو الخطايا:  كائن فى الصوم: * رب ّح عظيم كثير
. تدنَّسوا

* <w `n]met`amelyc @ ouoh [i `n]metiyc @ kw]
`nca ]metmaicon @ ouoh [oji `nca ]`agapy.

* Koo en tie met a-melies, oewoh etshie en tie
met-ies, kootie ensa tie met maison, oewoh
etshozj-ie ensa tie aghapie.
 كوتى إنصا:  اووه تشى إننّى ميتيس: * كو إنتى ميت أميليس
.  اووه إتشوچى إنصا تى آغابى: تى ميت ماي صون
* Wendt de luiheid van u af, en wordt
werkzaam, zoekt de broederliefde, en jaagt de
liefde na.
 وإسعوا:  إطلبوا المحبة األخوية:  وتنشَّطوا: * إتركوا الكسل
. نحو المودَّة

*`Pjwk `mpi;ebi`o `ebol @ ouoh ]me;myi
`n]meteucebyc @ `p,w `ebol `nni`anomi`a @ `ebol
hitotc `n]nycti`a.
* Ep khook em pie thevio evol, oewoh tie methmie
en tie met ev sevies, ep koo evol en nie anomia, evol
hietots en tie niestia.

 اووه تى ميثمى إن تى ميت إڤ: * إبجوك إمبى ثيڤـيّو إيڤـول
 إيڤول هيطوطس إنتى:  إبكو إيڤول إن ِنّى آنوميا: سي ڤيس
.نيستيَّا
* De volmaakte nederigheid, rechtvaardige
godsvrucht, en vergeving van overtredingen,
komen door het vasten.
.  من قِبل الصوم:  وغفران اآلثام:  وبر التقوى: * كمال التواضع

* Nye;na`amoni `ntotc @ `n]nycti`a nem pi`slyl @
`ere hancyfi nem hanhoplon @ eumyn `ebol qen
noujij.
* Nie eth-na amoonie en tots, en tie niestia nem pie
eshliel, e-re han siefie nem han hoplon, ev mien evol
gen noe zj-iekh.

:  إن تى نيستيَّا نيم بى إشليل: * نى إثنا أمونى إن طوطس
 إڤ مين إيڤول خين: إيري هان سيفى نيم هان هوبلون
.نوچيج
* Zij die volharden, in het vasten en het bidden,
dragen altijd zwaarden en wapens, in hun hand.

 دائما ا بأيديهم سيوف:  بالصوم والصالة: * المتمسكون
. وأسلحة

*`Pouro `nte ]hiryny @ Pen¡ I=yc P=,=c @
ermakarizin `n]nyctia @ nem ouon niben `etau`iri
`mmoc.
* Ep oero ente tie hierienie, Pentshois Iesoes
Piegristos, er makariezien en tie niestia, nem oe-on
nieven etav ie-rie emmos.

:  بين شويس إيسوس بخريستوس: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
اواون نيفين إيطاف إيرى
ُ  نيم: إير ماكاريزين إنتى نيستيَّا
. إمموس
* De Koning van de vrede, onze Heer Jezus
Christus, zegent het vasten, en allen die er deel aan
nemen.
.  وكل من مارسه:  يُغبط الصوم:  ربنا يسوع المسيح: * ملك السالم

*`Pgenoc `nniponyroc @ sauvwt sautako @ `ebol
hiten ]`proceu,y @ nem ]nycti`a nem nitwbh.

* Ep khenos en nie ponieros, shav foot shav
ta-ko, evol hieten tie pros evshie, nem tie
niestia nem nie toobh.
:  شاڤ فوت شاڤ طاكو: * إب جينوس إن ِنّى بونيروس
.  نيم تى نيستيَّا نيم نى طوبه: إيڤول هيتين تى إبروس إڤشى

* Het geslacht van boosdoeners, vlucht en
wordt vernietigd, door het bidden, het vasten
en smeekbeden.
:  بواسطة الصالة:  يهربون ويهلكون: * جنس األشرار
. والصوم مع الطلبات

* Nimarturoc `nte P=,=c @ au`[ro `nnibacanoc @ `ebol
hitotc `n]nycti`a @ nem `pfai `ntechupomony.

* Nie martieros ente Piegristos, av etshro en
nie vasanos, evol hietots en tie niestia, nem ep
fai en tes hiepomonie.
 أڤ إتشرو إن ِنّى: * نى مارتيروس إنتي بخريستوس
 نيم إب فاى إن:  إيڤول هى طوطس إن تى نيستيَّا: ڤاصانوس
. تيس هيبومونى
* De martelaren van Christus, overwonnen het
leed, door het vasten, de volharding en het geduld.

:  بواسطة الصوم:  تغلَّبوا على العذابات: * شهداء المسيح
. واحتمال صبره

* Nicabeu `mpar;enoc @ nyetjolh `mpitoubo @
noulampac naumeh `nneh @ e;be pi`slyl nem
]nycti`a.

* Nie savev em parthenos, nie et kholh em pie
toevo, noe lampas nav meh en neh, ethve pie
eshliel nem tie niestia.
نو
ٌ  نى إتجوله إمبى: * نى صاڤيڤ إم بارثينوس
ُ : طوڤـو
. إثقي بى إشليل نيم تى نيستيَّا: المباس ناڤميه إننّيه
* De wijze maagden, die bekleed zijn met reinheid;
hun kruiken waren gevuld met olie, door het
bidden en vasten.
 كانت مصابيحهن:  المتسربالت بالطهارة: * العذارى الحكيمات
.  بالصالة والصوم: مملوءة زيتا ا

* Ny`etauranaf `mP¡ V] @ qen nou`hbyou`i
e;naneu @ aumenre `pcai `n]nycti`a @ nem `pcai
`ntechupomony.
* Nie etav ranaf em Eptshois Efnoetie, gen noe
ehvie-oewie eth-na nev, av menre ep sai en tie
niestia, nem ep sai en tes hie-po mo-nie.
: نو إهڤيؤُى إثنانيڤ
ُ  خين: * نى إيطاڤ راناف إم إبشويس إفنوتى
. نيم إبصاى إن تيس هيبومونى: أڤ ِمنري إبصاى إن تى نيستيَّا
* Zij die de Heer God hebben behaagd, met hun
goede werken, hielden van de pracht van het
vasten, de volharding en het geduld.

 أحبوا بهاء:  بأعمالهم الصالحة: * الذين أرضوا الرب اإلله
.  واحتمال صبره: الصوم

* Afws `ebol `nje Dauid @ qen pi'altyrion =e;
= u
@ je ]nakolj `nta'u,y @ `mpek`m;o qen ounycti`a.

* Af oosh evol enzje Davied, gen pie
psaltierion eth-oewab, zje tie na kolkh en ta
psieshie, em pek emtho gen oe niestia.
:  خين بى إبصالتيريون إثؤاب: * أف اوش إيڤول إنچي داڤيد
.او نيستيَّا
ُ  إمبيك إمثو خين: چي تى ناكولج إن طا إبسيشى
* David heeft geroepen, in de heilige Psalmen:
“Ik heb mijn ziel voor U verootmoedigd, door
het vasten.”
 إنى أحنيت:  المقدس قائالا: * صـرخ داود في سفر المزامير
.  أمامك بالصوم: نفسى

* Pauloc pi`apoctoloc @ ouoh `vlac `mpi`c;oinoufi @
je qen ounycti`a nem ou`srwic @ qen han`ehoou nem
han`ejwrh.
* Pavlos pie apostolos, oewoh ef las em pie estoi
noefie, zje gen oe niestia nem oe esh roois, gen han
eho-oe nem han e-khoorh.

 اووه إف الس إمبى إسطوى: * باڤلوس بى أبوسطولوس
هواو
ُ  خين هان إي: او إشرويس
ُ او نيستيَّا نيم
ُ  چي خين: نوفى
. نيم هان إيجوره
* Paulus de apostel, met de zoete tong, spreekt over
het vasten en waakzaamheid, dag en nacht.

 فى:  إنى بصوم وسهر:  لسان العطر يقول: * بولس الرسول
. أيام وليال

* Ge Peniwt etqen nif3ov`i : mare4tovbo `nge pekran :
marec`i `nge tekmetovro : ge fwk pe pi`wov 2a `eneh `am3n.

* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo enzje
pekran, mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha eneh amien.
:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤُوي
.اواو شا إينيه أمين
ُ ِ  جي فوك بي بي: اورو
ُ ماريس إي إنجي تيك ميت
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U
is de heerlijkheid in eeuwigheid Amen.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد أمين
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ختـام الــذكصــولــوجيــــات
* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
`
ten¡ `nnyb tyren
];e`otokoc @ etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.
* Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie
et-e re-kie en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie
theotokos: et-oi em parthenos en sie-joe nieven.

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

* Ma]ho `mvyetaremacf @ Pencwtyr
`naga;oc @ `ntef`wli `nnaiqici `ebolharon @
`ntefcemni nan `ntefhiryny.
*Matie ho em fie etar e-masf: Pensotier in aghathos: intef
o-lie in nai gisie evol haron: intef semnie nan intef hirinie.

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

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُمخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte penjenoc
: `are`gfo nan `nEmmanov3l.

* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: * السالم لك أيتها العذراء
.ولدت لنا عمانوئيل
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* Ten5ho `aripenmevi : w
` 5`proc tat3c `eten
hot : nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa
nennobi nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprosta-ties e-ten hot,
nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan
evol.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

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

De profetieën
النبوات

Litanie (al-telba)
الطلبة
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

` linwmen tajonata.
K
Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا

Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.
Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

. ناي نان إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
Ontferm U over ons, o God de Vader, de Pantokrator.

.إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
Er7amna ja allah el-ab dabet el-kol.

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا

Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 Pen=c=wr.
Nai nan Efnoetie Pensootier.
.ناي نان إفنوتي بين سوتير
Ontferm U over ons, o God, onzeVerlosser.

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

Ke anastoomen ek-lieno- men tagho na-ta.

.كي أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons weder opstaan en weder knielen.
.ثم نقف و نحني ركبنا
Thoemme Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.
.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

.إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
Er7amna ja allah thoeme er7amna.

Celebrant

يقول الكاهن

 إقبل،أيها الطويل األناة الكثير الرحمة الحقيقي
 وتوبتنا، إقبل إبتهالنا منا،سؤاالتنا وطلباتنا منا
َ
مذبحك المقدس غير الدنس
وإعترافنا علي
.السمائي
Gij die lankmoedig zijt, rijk aan ontfer-ming
en waarachtig, neem onze smekingen en
gebeden aan; aan-vaard onze verzoeken,
onze bekering en onze biecht op Uw heilig,
smetteloos en hemels altaar.

Celebrant

يقول الكاهن

 ونحفظ،فلنستحق سماع أناجيلك المقدسة
َ
َ
 ونثمر فيها بمائة وستين،وأوامرك
وصاياك
. بالمسيح يسوع ربَنَا،وثالثين

Mogen wij waardig zijn om naar Uw Heilige
Evangeliën te luisteren en laat ons Uw
geboden en voor-schriften bewaren. Dat wij
daarin
vrucht
mogen
voortbrengen,
honderdvoudig,
zestigvoudig
en
dertigvoudig, in Christus Jezus onze Heer.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل األحياء

Bid voor de levenden .
Sallo men akhl el-a7jaa2 .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 إفتقدهم بالمراحم،اذكر يارب مرضى شعبك
.والرأفات اشفهم

Gedenk o Heer de zieken onder Uw volk,
bezoek hen met Uw genade en erbarmen,
genees hen.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل المرضى

Bid voor de zieken .
Sallo men akhl elmarda .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 ردهم إلى،اذكر يارب آباءنا وإخوتنا المسافرين
. أوطانهم بسالمة وعافية

Gedenk, o Heer, onze vaders en broeders
die op reis zijn, breng hen veilig en wel
terug naar hun huizen.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل المسافرين

Bid voor de reizigers .
Sallo men akhl elmosafereen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

` linwmen tajonata.
K
Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا

Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.
Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

. ناي نان إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
Ontferm U over ons, o God de Vader, de Pantokrator.

.إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
Er7amna ja allah el-ab dabet el-kol.

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا

Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 Pen=c=wr.
Nai nan Efnoetie Pensootier.
.ناي نان إفنوتي بين سوتير
Ontferm U over ons, o God, onzeVerlosser.

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

Ke anastoomen ek-lieno- men tagho na-ta.

.كي أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons weder opstaan en weder knielen.
.ثم نقف و نحني ركبنا
Thoemme Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.
.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

.إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
Er7amna ja allah thoeme er7amna.

Celebrant

يقول الكاهن

األرض
السماء وثمرات
اذكر يارب أهوية
ِ
ِ
. باركها

Gedenk, o Heer, de hemelwinden en de
vruchten van de aarde, zegen ze .

Diaken

يـقــول الـشماس

. األرض
صلوا من أجل الهواء الصالح وثمار
ِ

Bid voor gunstige wind en de vruchten
van de aarde.
Sallo men akhl al-hawaa2 alsale7 we
thamaraat el-ard .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 أصعدها كمقدارها،اذكر يارب مياه النهر باركها
. كنعمتك

Gedenk, o Heer, de wateren van de rivieren, zegen ze. Doe deze naar hun maat
toenemen, volgens Uw genadegaven.

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل صعود مياه األنهار
. وأرتفاعها كمقدارها

Bid voor de toename van de wateren van
de rivieren naar hun maat.
Sallo men akhl se3oed mejaah al-anhaar
we etefa3eha ka mekdareha .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

اذكر يارب الزروع والعشب ونبات الحقل
. باركها

Gedenk, o Heer, het zaad, het kruid en het
veldgewas, zegen ze.

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل األمطار الصالحة ومزروعات
.األرض

Bid voor gunstige regen en voor de
planten van de aarde .
Sallo men akhl al amtaar alsale7a we
mazro3at el-ard .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

` linwmen tajonata.
K
Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا

Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.
Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

. ناي نان إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
Ontferm U over ons, o God de Vader, de Pantokrator.

.إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
Er7amna ja allah el-ab dabet el-kol.

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا

Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 Pen=c=wr.
Nai nan Efnoetie Pensootier.
.ناي نان إفنوتي بين سوتير
Ontferm U over ons, o God, onzeVerlosser.

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

Ke anastoomen ek-lieno- men tagho na-ta.

.كي أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons weder opstaan en weder knielen.
.ثم نقف و نحني ركبنا
Thoemme Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.
.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

.إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
Er7amna ja allah thoeme er7amna.

Celebrant

يقول الكاهن

.اذكر يارب خالص الناس والدواب

Gedenk, o Heer, het heil van mens en dier .

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل نجاة الناس والدواب

Bid voor het heil van mens en dier .
Sallo men akhl nakhat el-nas we eldawaab .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

اذكر يارب خالص هذا الموضع المقدس
الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا
. األرثوذكسيين

Gedenk, o Heer, het heil van deze heilige
plaats die U toebe-hoort, alle plaatsen en
alle kloosters van onze orthodoxe vaders.

Diaken

يـقــول الـشماس

.صلوا من أجل خالص العالم وهذه المدينة

Bid voor het heil van de wereld en deze
stad.
Sallo men akhl galas el3alam we hazihi
elmadina .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

,اذكر يارب رؤساءنا محبي المسيح
. إحفظهم في سالمة وعدل

Gedenk, o Heer, Uw dienaar, de koning (de
leider) van ons land, behoed hem in vrede,
rechtvaardigheid en macht.

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل ملوكنا ( رؤساءنا ) محبي
. المسيح

Bid voor onze koningen (leiders), die
Christus liefhebben.
Sallo men akhl molokena (roe2asa2ena)
mo7ebi almasie7 .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

` linwmen tajonata.
K
Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا

Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.
Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

. ناي نان إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
Ontferm U over ons, o God de Vader, de Pantokrator.

.إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
Er7amna ja allah el-ab dabet el-kol.

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا

Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 Pen=c=wr.
Nai nan Efnoetie Pensootier.
.ناي نان إفنوتي بين سوتير
Ontferm U over ons, o God, onzeVerlosser.

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

Ke anastoomen ek-lieno- men tagho na-ta.

.كي أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons weder opstaan en weder knielen.
.ثم نقف و نحني ركبنا
Thoemme Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.
.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

.إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
Er7amna ja allah thoeme er7amna.

Celebrant

يقول الكاهن

. اذكر يارب ال َمسبيين نجهم جميعا

Gedenk, o Heer, de ballingen, red hen allen.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل ال َمسبيين

Bid voor de ballingen.
Sallo men akhl almasbejieen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

اذكر يارب آباءنا وإخوتنا الذين رقدوا
 نيح،وتنيحوا في اإليمان األرثوذوكسي
. سهم أجمعين
َ نفو

Gedenk, o Heer, onze vaders en broeders
die ontslapen en heengegaan zijn in het
orthodoxe geloof, schenk hun zielen de
eeuwige rust.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل الراقدين

Bid voor degenen die ontslapen zijn.
Sallo men akhl al-rakedien .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

اذكر يارب الذين قدموا لك هذه القرابين
،والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم
. األجر الذي من السموات
أعطهم كلهم
ِ
َ

Gedenk, o Heer, hen die u deze offergaven
hebben opgedragen en hen voor wie zij
worden opgedragen en hen door wie zij
worden opgedragen; geef hun allen het
hemelse loon.

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل الصعائد والقرابين

Bid voor de offers en offergaven.
Sallo men akhl al-sa3a2ed we
karabien .

al-

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

` linwmen tajonata.
K
Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا

Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.
Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

. ناي نان إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
Ontferm U over ons, o God de Vader, de Pantokrator.

.إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
Er7amna ja allah el-ab dabet el-kol.

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا

Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 Pen=c=wr.
Nai nan Efnoetie Pensootier.
.ناي نان إفنوتي بين سوتير
Ontferm U over ons, o God, onzeVerlosser.

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

Ke anastoomen ek-lieno- men tagho na-ta.

.كي أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons weder opstaan en weder knielen.
.ثم نقف و نحني ركبنا
Thoemme Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.
.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

.إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
Er7amna ja allah thoeme er7amna.

Celebrant

يقول الكاهن

اذكر يارب المتضايقين في الشدائد
.  خلصهم من جميع شدائدهم،والضيقات

Gedenk, o Heer, hen die gebukt gaan onder
nood en verdrukking, red hen van hun
tegenspoed.

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل المتضايقين

Bid voor degenen die in verdrukking
zijn.
Sallo men akhl el-moetadajekeen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  إرحمهم،اذكر يارب موعوظي شعبك

Gedenk, o Heer, de catechumenen van Uw
volk, ontferm U over hen.

Diaken

. صلوا من أجل الموعوظين

Bid voor de catechumenen.
Sallo men akhl el-maw3ozien .

يـقــول الـشماس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

َ اإليمان
 كل بقية عبادة األوثان,بك
ثبتهم في
ِ
، وصاياك، خوفك، ناموسك,إنزعها من قلوبهم
.  أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم،حقوقك

Bevestig hen in het geloof in U. Ontwortel
alle overblijfselen van af-goderij uit hun
harten. Bevestig in hun hart Uw wet, Uw
vreze, Uw geboden, Uw waarheden en Uw
heilige voorschriften.

Celebrant

يقول الكاهن

,أعطهم أن يعرفوا ثبات الكالم الذي و ِع ْظوا ب ِه
وفي الزمان المحدود فليستحقوا حميم الميالد
 إذ تعدهم هيكال لرو ِح َك,الجديد لغفران خطاياهم
. القدوس
Geef hun dat zij de standvastigheid van de
woorden die tot hen gepredikt worden mogen
kennen. Laat hen op de vast-gestelde tijd,
waardig zijn voor het bad van de
wedergeboorte tot vergeving van hun zonden.
Want U bereidt hen voor om een tempel te zijn
van Uw Heilige Geest.

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا جميعا ا

Laat ons bidden .
Sallo kgemie3an .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب

Jarabor7am.
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

%hir3n3

`nte F5 : 03etsoci è`enoc niben :
ec`e`èareh `nnetenh3t : qen P=x=c I=3c Penu.
Tie hierienie ente Efnoetie, thie et etshosie e-nos
nieven, es-e areh en ne ten hiet, gen Piegristos
Iesoes Pentshois.

 إس إي أريه: تي هيريني إنتي إفنوتي ثي إيتتشوسي إينوس نيفين
. خين بخرستوس إيسوس بين تشويس: إن ني تين هيت
De vrede Gods, die alle verstand te boven
gaat, zal uw harten behoeden, in Christus
Jezus onze Heer.

 يحل في قلوبكم بالمسيح:  كل عقل:  الذي يفوق: سالم هللا
.يسوع ربنا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Aiernobi aiernobi : Pau I=3c xw n3i e` bol :
ge `mmon bwk `naternobi : ovde `mmon
soic `natxw `ebol.

Ai er novie ai er novie, pa tshois Iesoes koo
nie evol, zje emmon vook en at er novie, oe ze
emmon etshois en at koo evol.
آي إيرنوفي آي إيرنوفي باشويس إيسوس كوني إيفول جي إممون
. اوذي إممون تشويس إن أت كو إيفول: فوك إن أت إيرنوفي
Ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, mijn Heer
Jezus vergeef mij, want er is geen dienstknecht
zonder zonde, en geen Heer zonder vergeving.

 ألنه ليس عبد بال:  يا ربي يسوع إغفر لي: أخطأت أخطأت
. وال سيد بال غفران: خطية

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon.

* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U,
Heer ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن
*Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke
`agi`w pneumati :

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
ern3ctevin `e`hr3i e` gwn `n`hme `n`ehoov
nem `hme n
` `egwrh : 2a `nte4cotten qen
nennobi.
er niestevien eehrie e-khoon, en ehme en eho-oe
nem ehme en e-khoorh , sha entef sot-ten gen nen
novie.

إيرنستيفين إإهري إيجون إن إهمي إن إيهواو نيم إهمي إن
. شا إنتيف سوتتين خين نين نوفي: جوره
Die voor ons gevast heeft, veertig dagen en veertig
nachten. om ons te verlossen van onze zonden.
.  حتي خلصنا من خطايانا: الذي صام عنا أربعين يوما ا و أربعين ليلة

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e
`eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @
* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison
Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc
]metouyb `nte Mel,icedek @

@

* Ak etshie et garies em Mooisies, tie
met oe-wieb ente Melshiesedek,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت اوويب إنتى
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj
`n`ahi `nte Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en
a-hie ente Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال

* de ouderdom van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @
]covi`a `nte Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia
ente Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون

* de uitverkoren kennis van David, de
wijsheid van Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i
`ejen ni`apoctoloc :

* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie
ezjen nie apostolos.
* بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني
. أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neerdaalde over de apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho
`eratf
`mpeniwt
ettaiyout
`nar,y`ereuc papa abba (...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho
eratf, em pen joot et tajoet en arshie erevs,
papa ava (…) ,

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا

* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen
nou`;ronoc@ `nhanmys `nrompi nem
hancyou `nhirynikon .

* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
* De God des hemels bekrachtige hen op hun
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

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

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.إن كوليم
* en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a
nennobi nan `ebolqen ouhiryny
kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef
ka nen novie nan evol gen oe hierienie, kata
pef nieshtie en nai.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. إيفول خين او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

لحن أبي ناف شوبي

Een hymne Api-nav shopi
لحن أبي ناف شوبي
Apinau swpi ,a pimys `ebol @ mare
nicaq viri `ebol@ mare nicovoc ;wou]
saron @ euermyneuin qen ni`gravy =e=;u.
A-pie nav shoopie ka pie miesh evol, ma-re nie sag fierie
evol, ma-re nie sofos thoo-oetie sharon, ev er mie-nevien
gen nie ghrafie eth-oe-wab.

 ماري ني:  ماري ني صاخ فيري إيفول: آبي ناﭫ شوبي كابي ميش إيفول
. إثؤواب
 إﭫ إيرمين إيفين خين ني إغرافي: صوفوس ثواوتي شارون
ّ
De tijd is gekomen om de menigten weg te zenden, laat de
schriftgeleerden onthullen, laat de wijzen met ons
bijeenkomen en uitleggen wat in de Heilige Schriften staat.
 فـليجـتمـع الحـكمــاء:  فـليـفســر المعلمـون: قـد حان الوقت أط ِلق الـجميــع
.  ُمفسريـن في الكـتـب المـقـدســة: إلينـــا

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

`Ere pi`cmou `n]`triac =e=;u @ `Viwt
nem `Psyri nem Pi=p=na =e=;u.

E-re pie esmoe en tie Trias eth-oewab, Efjoot
nem epshierie nem pie Pnevma ethoe-wab.
 إفيوت نيم إبشيري نيم: إثؤواب
إيري بي إسمو إنتي إترياس
ّ
. إثؤواب
ّ بي إبنفما
De zegen van de Heilige Drie-eenheid : de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
.  اآلب واإلبـن والــروح الـقــدس: وبـــركـة الـثالــوث األقـدس

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

`Ere pi`cmou `n];e`otokoc Mari`a @
`;mau `nIycouc Pi,rictoc .

E-re pie esmoe en tie theo-tokos, Maria
ethmav en Iesos Piegristos.
 إفيوت نيم إبشيري نيم: إثؤواب
إيري بي إسمو إنتي إترياس
ّ
. إثؤواب
ّ بي إبنفما
De zegen van de Moeder Gods, Maria de
Moeder van Jezus Christus.
.  أم يســوع المسيـح: وبـركة والـدة اإلله مــريـــم

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

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

De hymne Allieloeja,
ey-e-ie e-goen
لحن الليلويا إي إيه إي إيخون

Een hymne Allieloeja, ey-e-ie e-goen

لحن الليلويا إي إيه إي إيخون

All3lovia `e`i`ei `eqovn 2a pimaener2wov2i `nte
F5 : nahren `pho `mF5 f3`eta45 `m`povno4 `nte
tametalov .
Allieloeja, ey-e-ie e-goen sha pie ma en
ershoooeshie ente Efnoetie, nahren ep-ho em
Efnoetie fie etaf tie em ep oenof ente ta met a-loe,

الليلويا إي إ إي إيخون شابي ما إن إيرشواوشي إنتي إفنوتي
 ناهرين إبهو إم إفنوتي فى إيطاف تي إم إب اونوف إنتي:
.طاميت آلو
Halleluja, ik zal gaan tot Gods altaar, tot het
aangezicht van God die mijn jeugd vreugde
geeft,
. هلليلويا أدخل إلي مذبح هللا امام هللا الذي يبهج شبابي

Een hymne Allieloeja, ey-e-ie e-goen

لحن الليلويا إي إيه إي إيخون

5naovwnh nak `ebol F5 Panov5 qen ovkv0ara
: `ari `fmevi `ePu `nDavid nem te4metremrav2
t3rc =al.
tie na oe-oonh nak evol Efnoetie Panoetie gen
oe kiethara. Arie ef mevie Eptshois en Davied
nem tef met rem ravsh tiers, allieloeja.

 أري: تى نا اواونه ناك إيفول إفنوتي بانوتي خين او كيثارا
 نيم تيف ميت ريم رافش تيرس: إف ميفئي إبشويس إن دافيد
.الليلويا
ik zal U loven met de citer, o God mijn God. Heer,
gedenk David en al zijn zachtmoedigheid. Halleluja.

.  هلليلويا:  أذكر يارب داود و كل دعته: أعترف لك يا هللا إلهي بالقيثارة
Index - الفهرس

De hymne Nef sentie
لحن نيف سينتي

Een hymne Nef sentie

لحن نيف سينتي

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

. روح َك
ْ َُخل
ِ صتَ حقا ومع

Een hymne Nef sentie

لحن نيف سينتي

Ne4cen5 qen nitwov =e=0=v : à`aP=oc mei `nnipvl3 `nte Ciwn
: `ehote nima `n2wpi t3rov `nte Iakwb : a894cagi
e0b35 `nhan`hb3ov`i evtai`3ovt 5baki `nte F5 =al.
Nef sentie gen nie too-oe eth-oewab, a Eptshois mey en nie
pie lie ente Sioon, e-ho-te nie ma en shoopie tieroe ente
Jakoob, af sazj-ie ethvietie en han ehvie oewie ev tajoet tie
vakie ente Efnoetie allieloeja.

 آ إبتشويس مي إن ني بيلى إنتي: طواو إثؤواب
نيف سينتي خين ني
ُ
 أفصاجي إثفيتى:  إيهوتي ني ما إن شوبي تيرو إنتي ياكوب: سيُّون
. تي فاكي إنتي إفنوتي الليلويا: اووي إفطايوت
ُ إنهان إهفي
Zijn stichting ligt op heilige bergen, de Heer heeft Sions poorten lief
boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te
zeggen, o gij stad Gods! Halleluja.

 أفضل من جميع مساكن:  يحب الرب أبواب صهيون: أساساته في الجبال المقدسة
. هلليلويا:  أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة هللا: يعقوب

Een hymne Nef sentie
لحن نيف سينتي
Ciwn 5mav nagoc ge ovrwmi nem ovrwmi
a42wpi
`nq3tc
:
ovoh
`n0o4
petsoci
a4hicen5 `mmoc 2a `eneh =al.
Sioon tie mav na khos zje oe roomie nem oe roomie
af shoopie en giets, oewoh enthof pet-etshosie af hie
sentie emmos sha eneeh, allieloeja.
: سيون تي ماف ناجوس جي اورومي نيم اورومي أفشوبي إنخيتس
. الليلويا: اووه إنثوف بي إتتشوسي أفهى سينتي إمموس شا إينيه
Ja, van Sion (de Moeder) wordt gezegd: Ieder van
hen is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste,
bevestigt haar (in eeuwigheid), Halleluja.
 وهو العلي الذي: صهيون األم تقول إن إنسانا وإنسانا ولد فيها
. هلليلويا: أسسها إلى األبد

يقول الكاهن

Celebrant

` linwmen tajonata.
K
Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا

Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.
Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

. ناي نان إفنوتي إفيوت بي باندوكراطور
Ontferm U over ons, o God de Vader, de Pantokrator.

.إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل
Er7amna ja allah el-ab dabet el-kol.

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا

Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 Pen=c=wr.
Nai nan Efnoetie Pensootier.
.ناي نان إفنوتي بين سوتير
Ontferm U over ons, o God, onzeVerlosser.

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

Ke anastoomen ek-lieno- men tagho na-ta.

.كي أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons weder opstaan en weder knielen.
.ثم نقف و نحني ركبنا
Thoemme Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.
.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

.إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
Er7amna ja allah thoeme er7amna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب

Jarabor7am.
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De hymne Entho te tie
shoerie
لحن إنثو تي تي شوري

Eee hymne Entho te tie shoerie

لحن إنثو تي تي شوري

` 0o te 52ovr3 : `nnovb `nka0aroc
N
: et4ai qa pigebc : `n`xrwm
et`cmarwovt.
Entho te tie shoerie, en noeb en katharos,
etfai ga pie zjebs, en ekroom et esmaroooet.

إنثو تي تي شوري إن نوب إن كاثاروس إتفاي خا بي جيبس
.إن إكروم
U bent het wierookvat, van zuiver goud, dat
de gezegende gloeiende kool draagt.
.ت هي المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المبارك
ِ أن

Eee hymne Entho te tie shoerie لحن إنثو تي تي شوري
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
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.وخلصتنا

Het responsorium
van de Praxis
مرد اإلبركسيس

Een hymne Sha-re Efnoetie
لحن شاري إفنوتي
@are F5 `wli `mmav : `nninobi `nte
pilaoc : `ebolhiten pislil : nem
pi`c0oi `nte pi`c0oinov4i.
Sha-re Efnoetie oo-lie emmav, en nie novie
ente pie la-os, evol hieten pie et-shliel, nem
pie estoi ente pie estoi noefie.

 إيفول: شاري إفنوتي اولى إمماف إن ني نوفي إنتي بي الؤس
. نيم بي إسطوي إنتي بي إسطوي نوفي: هيتين بي إتشليل
Daar neemt God weg, de zonden der mensen,
door de brandoffers, en de geur van de
wierook.
. ورائحة البخور:  من قِبَل المحرقات:  خطايا الشعب: يرفع هللا هناك

Een hymne Sha-re Efnoetie
لحن شاري إفنوتي
`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
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
%hir3n3 `nte F5 : 03etsoci è`enoc niben :
ec`e`èareh `nnetenh3t : qen P=x=c I=3c Penu.
Tie hierienie ente Efnoetie, thie et etshosie e-nos
nieven, es-e areh en ne ten hiet, gen Piegristos
Iesoes Pentshois.

 إس إي أريه: تي هيريني إنتي إفنوتي ثي إيتتشوسي إينوس نيفين
. خين بخرستوس إيسوس بين تشويس: إن ني تين هيت
De vrede Gods, die alle verstand te boven
gaat, zal uw harten behoeden, in Christus
Jezus onze Heer.

 يحل في قلوبكم بالمسيح:  كل عقل:  الذي يفوق: سالم هللا
.يسوع ربنا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Aiernobi aiernobi : Pau I=3c xw n3i e` bol :
ge `mmon bwk `naternobi : ovde `mmon
soic `natxw `ebol.

Ai er novie ai er novie, pa tshois Iesoes koo
nie evol, zje emmon vook en at er novie, oe ze
emmon etshois en at koo evol.
آي إيرنوفي آي إيرنوفي باشويس إيسوس كوني إيفول جي إممون
. اوذي إممون تشويس إن أت كو إيفول: فوك إن أت إيرنوفي
Ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, mijn Heer
Jezus vergeef mij, want er is geen dienstknecht
zonder zonde, en geen Heer zonder vergeving.

 ألنه ليس عبد بال:  يا ربي يسوع إغفر لي: أخطأت أخطأت
. وال سيد بال غفران: خطية

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4tac0o4 : `ntecwnq `nge
te4yvx3 .
* Zje ek oe-oosh em efmoe an, em pie ref er
novie, em efrietie entef tas tof, entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتي إنتيف:  إمبي ريف إيرنوفي: * جي إك اواوش إم إفمو آن
.  إنتيس اونخ إنجي تيف إبسيشي: طاس طوف
* Want U wilt niet, de dood van de zondaar, maar dat
hij zich bekeert, en zijn ziel leeft.

.  و تحيا نفسه:  مثل أن يرجع:  موت الخاطئ: * ألنك ال تشاء
* li-enneke le teshe2, mewte algatie2, mithle en jarkhe3, we
te7ja nefseho.

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
* Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai

:
`ariov`i
neman
tekmet`aja0oc .

:

kata

* Matas-ton Efnoetie, egoen e-pek oe-khai,
arie oe-wie neman, kata tek met aghathos.

 أري اووي:  إيخون إي بيك اوجاي: * ما طاس طون إفنوتي
. كاطا تيك ميت أغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God, naar Uw verlossing,
handel met ons, volgens Uw goedheid.

.  كصالحك:  و إصنع معنا:  إلي خالصك: * ردنا يا هللا
* Rodene ja allah, iele galasike, we esna3 me3ne, ke
sala7ike.

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Hina `ntenhwc `erok : nem
nixerovbim :
* Hiena enten hoos erok, nem nie
Sheroebiem,
:  نيم ني شيروبيم: * هينا إنتين هوس ايروك
* Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim,

:  مع الشاروبيم: * لكي نسبحك
* Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

.  صارخين قائلين: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem, sarie-giena ka-ielien :

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ge `xovab `xovab `xovab : Pu
pipantok ratwr :
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Eptshois pie pantokrator,
:  إبتشويس بي باندوكراطور: * جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
*“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,

: الرب الضابط الكل
 أيها: * قدوس قدوس قدوس
ُ

* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo eldabet elkol,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ten]ho `erok `w =U=c :=c @
e;rek`areh `e`pwnq `mpenpatriar,c @

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

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

* pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen
pef ethronos.
 ما طاجروف هيجين بيف: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
. إثرونوس
* paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

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

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

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

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* abba (...) pi`epickopoc
matajrof hijen pef`;ronoc .

@

* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

 ماطاجروف هيجين بيف: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
. إثرونوس
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn
zetels.

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

* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

De Aspasmos Watos
ُ األسبسمس الوا
طس

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
5cwovn
ge
`n0ok
ov`aja0oc
: `nre42enh3t ovoh `nna3t : `aripamev`i
qen peknai : 2a `eneh `nte pi`eneh.
Tie soo-oen zje inthok oe aghathos, in rif shinhiet
oewoh in na-iet, a-rie pa meevie gin pek nai, sha
ineeh inte pie ineeh.

:  إنريف شينهيت اووه إن نا إيت: او أغاثوس
ُ اون جي إنثوك
ُ تي صو
. شا إينيه إنتي بي إينيه: أري باميفئي خين بيك ناي
Ik weet dat U goed bent, barmhartig en genadig,
gedenk mij in Uw genade, tot in de eeuwen der
eeuwen.

 إذكـــــرني:  صالح رؤوف ورحيــــم: أنــــــا أعـرف أنــــك
. إلي أبـد األبــــــــــد: برحمتـــــك

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

5twbh `mmok `w Pau I=3c : `mpercohi `mmoi
qen pekgwnt : ovde on qen pek`mbon
: `mper5`cbw `ntametat`emi.
Tie toovh immok o pa tshois Iesoes, im pir so hie immoi gin
pek khoont, oe zee on gin pek im von, im pir tie is voo in ta
mit at ee-mie.

ي خين بيك
ّ  إمبير صوهي إممو: تي طوبه إمموك او باشويس إيسوس
 إمبيرتي إسفو إن طاميت أت: اوذي اون خين بيك إمفون
ُ : جونت
. إيمي
Ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet in Uw toorn, en
kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw boosheid.

:  والبرجــــــزك:  أن التبكتني بغضبـــــك: أطلب اليـــــــك ياربي يســـــوع
. تــــؤدب جهالتي

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
A=l =al =al @ P=,=c afernycteuin `e`hryi
`ejwn @ `n`hme `n`ehoou nem `hme `n`ejwrh
@ nai nan kata peknis] `nnai.
Allieloeja, allieloeja, allieloeja, Piegristos af er
niestevien e-ehrie e-khoon en ehme en eho-oe nem
ehme en e-khoorh, nai nan kata pek nieshtie en nai.

 بخرستوس أف إيرنستيفين إإهري إيجون إن: الليلويا الليلويا الليلويا
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: إهمي إن إيهواو نيم إهمي إن إيجوره
Halleluja, halleluja, halleluja Christus heeft voor ons
gevast, veertig dagen en veertig nachten, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade.

 المسيح صام عنا أربعين يوما و أربعين: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
. إرحمنا كعظيم رحمتك: ليلة

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke 3
` j3 t3c `ajiac
cov do73c.
Akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o
oeranos ke ie khie ties akheejas soe zoksies.

 كيريوس صافا اووت إبلى ريس او: أجيوس أجيوس أجيوس
. اورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
ُ
Heilig, heilig, heilig, is de Heer Sabaot, hemel en
aarde zijn vol van Uw heilige glorie".
 السماء واألرض مملوءتان من، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مجدك األقدس
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ال ِقسمة

(1)
الـرب اإللهُ ضابط الك ِ ّل
أيها السي ُد
ُ
O Meester, Heer, Almachtige God

(2)
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U bent de barmhartige God

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
Gebed van de
Breking : O Meester,
Heer, Almachtige God

الـرب
 أيها السي ُد: ال ِقسمة
ُ
اإللهُ ضابط الك ِ ّل

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اال ،الاااـذي
أيهاااا السااايد الاااـرب اإللاااه ضاااابط الكا ِ
ااـم .وعـ َل َمناااـا
أرساااـ َل ابناااـَه الـوحياااـ َد إلاااى العالا ِ
النامااـوس والـوصايااـا المكتوبااـةَ فااي اإلنجيـااـ ِل
َ
المقـدس .
ِ
O Meester, Heer, Almachtige God, die Zijn
Eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden
heeft. Hij heeft ons de wet en de geboden, die
in het Heilig Evangelie geschreven zijn,
geleerd.

de Grote Vastentijd

(1)

ِقسمة الصــوم المقـــدس

خرجاان
اللذان ي
وعلمنا أن الصو َم والصالةَ هما
ِ
ِ
َ
انس ال يخااـرج
الشا
َ  إن هااـذا الجا:  إذ قااـا َل،اياطين
. والصوم
بشيء إال بالصال ِة
ِ

En Hij heeft ons geleerd dat door het vasten
en het bidden duivels uitgedreven kunnen
worden, toen Hij zei : “Dit geslacht vaart niet
uit dan door bidden en vasten.”

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اـذان رفعااـا إيلـي اـا إلااى
الصااوم والصااالة همااا الـلا ِ
اـب األسـااـو ِد.
اماء ،وخلـ َ
السا ِ
صـااـا دانيـااـا َل ماان جا ِ
اااـذان ع َِمـااااـ َل بهمااااا
الصااااوم والصااااالة همااااا الـلا ِ
ااـوس والــوصاياااـا
مـاااـوسى ،حتاااى أخـَاااـذَ النامـا
َ
المكتـوبـةَ
بإصبـع اللـه.
ِ
Het vasten en bidden hebben Elia opgeheven
ten hemel en Daniël uit de leeuwenkuil gered.
Door het vasten en bidden heeft Mozes
bewerkt dat hij de geboden ontving,
geschreven door de vinger Gods.

de Grote Vastentijd

(1)

ِقسمة الصــوم المقـــدس

الـلـاـذان عـ َ ِمـاـ َل بهماـا
الصــوم والصــالة همـاـا
ِ
 وغـَفاـ َر لهـااـم، فــَرح َمهـااـم اللااـه،أهااـل نينــااـوى
َ ورفـَع غ
. ضبــه عنهـــم
َ ،خطـايـاهـــم

Door het vasten en bidden hebben de mensen
van Nineveh bewerkt dat God zich over hen
heeft ontfermd, hun zonden heeft vergeven en
Zijn boosheid van hen heeft opgeheven.

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اـذان عـ َ ِمـااـ َل بهمـااـا
الصـااـوم والصااالة همـااـا الـلـا ِ
األنبيــاء ،وتـنبــأوا مــن
ِ
أجاـل مجايء المسياـحِ
قـبـ َل َمجـِيـئـه بأجيـا ِل كثيــرة .

Door het vasten en bidden hebben de
profeten bewerkt dat zij hebben geprofeteerd
over de komst van Christus, vele generaties
voor Zijn komst.

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

الصـااـوم والصااالة همااا الـلـااـذان عـ َ ِمـااـ َل بهمااـا
األماااااـم،
الــرساااااـل ،وبشـاااااـروا فاااااي جميـاااااـع
ِ
وصيــروهـااـم مسيحيـيااـن ،وعـَمــدوه اـم بإسـااـم
القـــدس.
ب
ِ
اآل ِ
ِ
واإلبــن والـــروحِ
Door het vasten en bidden hebben de
apostelen bewerkt dat zij hebben gepredikt
aan alle volken, hen tot christenen hebben
gemaakt en hen hebben gedoopt in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

الصاااوم والصاااالة همـاااـا الـلاااـذان عـ َ ِماااـ َل بهماااا
الشهـداء ،حتى سفكـوا دماءهـم مـن أجـ ِل إسا ِـم
سـا َ
اـن
اـراف الح َ
اـرف اإلعـتا َ
المساايحِ ،الااـذي اعتـا َ
نــطي .
أمــام
بيــالطس البـ ِ
َ
bidden hebben de
hun bloed is vergoten
van Christus, die de
betuigd voor Pontius

Door het vasten en
martelaren bewerkt dat
omwille van de Naam
goede belijdenis heeft
Pilatus.

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

ااـذان عـ َ ِماااـ َل بهمـاااـا
الصاااوم والصاااالة هماااا الـلـا ِ
َ
ب،
األبـااااـرار
والصـديقااااـون ولبـْااااـاس الصليـااااـ ِ
اااـوق
وسكنـااااـوا فااااي الجبااااـا ِل والبااااـراري وشقـا ِ
الملاـك
األرض ،مـن أجـاـ ِل عـِظاـ َ ِم محبـَتهاـم فاي
ِ
ِ
المسيحِ .
Door het vasten en bidden hebben de
rechtvaardigen, vromen en kruisdragers.
bewerkt dat zij hebben geleefd in de bergen,
wildernissen en holen der aarde, omwille van
hun grote liefde voor Christus de Koning.

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

كاـل شــاـر بطهـاـارة
ونحـن أيضا فلنصــم عـاـن ِ
وبــااااااـر ،ونـتـقــااااااـدم إلااااااى هــااااااـذه الـذبيحااااااـ ِة
المقـدسااـ ِة ونتناااول منهااا بشكااـر  .لكااي بقلااـب
طاهااااـر ،ونفـااااـس مستنيـااااـرة ،ووجااااـه غيـااااـ ِر
مخـزي،
Laten ook wij vasten van ieder kwaad, met
reinheid en rechtvaardigheid, en laten wij
toetreden tot dit heilige offer en eraan
deelnemen met dankbaarheid. Opdat met een
rein hart, een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte,

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

وإيمــان بال ريـاـاء ،ومحباـة كاملـاـة ،ورجــاـاء
ااااـر خاااااـوف ،أن
ثــابـاااااـت ،نجسااااار بدالاااااـة بغيـا ِ
نـدعا َ
ااـوك ياااـا اللاااـه اآلب القاااـدوس الاااـذي فاااي
ت ،ونقـول  :أبـانـا الـذي في السمــوات ...
السمـوا ِ
een oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop, wij het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, Heilige Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen:
…Onze Vader die in de hemelen zijt
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de Grote Vastentijd

(2)

ِقسمة الصــوم المقـــدس

 الاـذي،كال أحاـد
ِ أنتَ هـو اللـه الرحـوم مخلاص
 الاـذي أضااا َء لناـا نحااـن،خالصاانا
تـَجساـد ألجاـ ِل
ِ
َ  الــااـذي صـااـا َم عنااـا أربعيا. الخطااـاة
اـن يــومااـا
َ
. وأربعيـن ليلـــة بســـراليـنـْطـق بــه
U bent de barmhartige God, de Verlosser van
iedereen, die het vlees heeft aangenomen
voor onze verlossing, die ons, zondaars, heeft
verlicht;
die voor ons veertig dagen en veertig nachten
heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie;

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

ت وأعطانااا جسااـدَه
الااـذي أنـقـَـذنااـا ماان المــااـو ِ
ااران خطـاياااـانا.
الـمـقــاااـدس ود َمـاااـه الكاااري َم لغفا ِ
الااااـذي كـَلـااااـم الجمااااـ َع وتالميـااااـذَه القــديسيا َ
اااـن
االطهــار قــائـال :
ورسلـَـه
َ
die ons gered heeft van de dood en ons Zijn
Heilig Lichaam en Kostbaar Bloed gegeven
heeft tot vergeving van onze zonden; die
sprak tot de menigten en tot zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

هاااـذا هاااـو خباااـز الحياااـا ِة الاااـذي نـَـاااـَز َل مـاااـن
ليـاـس كماـا أكا َل أبـاؤكــاـم المـاـن فاى
السمــاء،
ِ
َ
البـريـــ ِة ومـاتــوا.

Dit is het brood des levens dat uit de hemel is
nedergedaald. Niet zoals uw vaderen in de
woestijn het manna hebben gegeten en zijn
gestorven .

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

ماان يأكاال جسـااـدي ويشـااـرب دمااي يحيــااـا إلااى
ااـر .
األبــاااـ ِد ،وأناااـا أقـيمـاااـه فاااى اليــا ِ
ااـوم األخيــا ِ
اب
فـلهاـذا نسااـأل ونطلااب مـاـن
ِ
صالحااـك يـااـا محا َ
سنــااااااـا وأجسا َدنــااااااـا
طهـااااااـر نـفـو َ
البشــا ِ
اااااـرِ ،
وأروا َحنـــا.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken op
de laatste dag. Daarom vragen en bidden wij
Uw Goedheid, U die de mens liefheeft, reinig
onze zielen, lichamen en geesten,

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

اـر
لكااى بقلـااـب طاهــااـر نسـتجااـر بــدالـااـة بغيــا ِ
خــاااـوف أن نصاااـر َ
َ
أبيــاااـك القـااااـدوس
و نحاااـو
ت ونقاااـول  :أبـاناااـا الاااـذي فاااى
الاااـذي فاااى السمـاااـوا ِ
السمـــوات ...

opdat met een rein hart wij het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees te roepen tot
Uw Heilige Vader die in de hemelen zijt en te
zeggen:
…Onze Vader die in de hemelen zijt
الفهرس Index -

Het uitdelen van de communie - التوزيع

) 150 ( المزمور

Psalm 150
مديح أبانا الذي في السموات
lofzang Onze Vader die in de hemel zijt

لحن بي ماي رومي
Een hymne Pie mai roomie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Psalm 150

Yalmoc =r=n

150 المزمور

* 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 .
َ لك يارب المجد
َ * المجد
.  هلليلويا: 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:  بأوتــار: * 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:  واإلبـن: * 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 إللهنـا 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 إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

* Iycouc pi,rictoc `psyri
cwtem `eron ouoh nai nan.

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
.  إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
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) 150 ( المزمور

Psalm 150
مديح أبانا الذي في السموات
lofzang Onze Vader die in de hemel zijt

لحن بي ماي رومي
Een hymne Pie mai roomie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

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: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.

. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نصرو:  تمجدك كل الطغمات: أبانا الذى فى السموات
. يا أبانا الذى فى السموات: إليك فى الضيقات
Onze Vader die in de hemel zijt, Door alle
rangen wordt U verheerlijkt, Tot u, in
verdrukking, roepen wij, O onze Vader
die in de hemel zijt
Abane
el
lezie
fil
samawaat
:
toemgidoeka kol el taghamaat : nasrog
ileika fil dikaat : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وليتبارك فى كل حين: ليتقدس إسمك يا معين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إرحم عبيدك الخاطئين:
Dat uw Naam geheiligd mag worden, En
gezegend te allen tijde, Ontferm U over
Uw dienaren, O onze Vader die in de
hemel zijt.
Le ya takadess iesmoka ya mo3ien : wa
leyatabarak fie kole 7ien : er7am
3abiedak el gate-ien : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  وروحك القدوس يملك قلبي: ليأتى ملكوتك يا ربي
. يا أبانا الذى فى السموات: هذا رجائي وطلبي
Uw koninkrijk kome O Heer, En Uw
Heilige Geest dale op ons neer, Dat is
mijn hoop en wat ik begeer, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Le ya-ty makotek ya rabi : wa ro7ak el
koddoes yamlok kalbi : haza ra-gaie wa
talabi : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نافذه ونحن لها خاضعين: لتكن مشئتك فى كل حين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إجعلنا الوامرك طائعين:
Dat Uw wil te allen tijde geschiedt, en
alles gebeurt zoals U het ziet, help ons te
doen wat U gebiedt, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Le takoen mashi-atoke fi kole 7ien :
nafeze we ne7no laha gadie3ien :
eg3alna le awamrak ta-3ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 على األرض أنت السيد المالك: السماء كذلك
كما فى
ِ
. يا أبانا الذى فى السموات:  نج عبيدك من المهالك:
U regeert in de hemel, zo ook op aard,
behoed O Heer voor elk gevaar, uw volk
dat bidt vóór het altaar, O onze Vader die
in de hemel zijt.
Kama fie el sama-ie kazaliek : 3ala el ard
ente el sseied el malik : nagie 3abiedak
min al mehelik : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 أعطنا اليوم يا ذا المجد: خبزنا الذى للغد
. يا أبانا الذى فى السموات:  مراحمك كثيرة ال تعد:
Geef ons heden ons dagelijks brood, Uw
verheven glorie zij geloofd, Uw genade is
talrijk en groot, O onze Vader die in de
hemel zijt.
gobzanna el lezie lil ghed : a3tina al
yawma ya ze almagd : mara7mak kasiera
la to3ad : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا ربي بمراحمك ال تنسانا: وأغفر لنا ذنبونا يا موالنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  كرحمتك وليس كخطايانا:
Vergeef onze schulden, O Majesteit
Vergeet ons niet in uw goedheid Naar uw
genade, niet onze zondigheid, O onze
Vader die in de hemel zijt.
We eghfer lana zienobna ya mewlaana:
ya rabi be mara7mak la tansanna :
kara7matika we laysa kka-gatajanaa : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  إلينا واألعداء المسيئين: كما نغفر نحن للمذنبين
. يا أبانا الذى فى السموات: علمنا أن نكون متسامحين
Net als dat wij vergeven aan, hen die ons
wat hebben misdaan, leer ons, o Heer,
onze wrok verslaan, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Kamma naghfer na7noe lil moznibien :
ilayna we el e3da2 el moesi-ien 3alemna
en nekoen moetasemie7ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وإن سمحت فال تتخلى عنا: وال تدخلنا فى تجربة يا إلهنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  على إحتمال التجارب أعنا:
Leid ons niet in bekoring of enig kwaad,
En wees met ons als U ze toestaat, Help
ons de verzoekingen doorstaan, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Wele todgilna fi tagreba ya ielahna : we
in seme7t fa le tatagalla 3anna : 3ala
e7temaal el tagarin a3ienna : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

َ أنت:  يا صاحب األمر والتدبير: لكن نجنا من الشرير
. يا أبانا الذى فى السموات: يا إلهي على الكل بصير
Maar God verlos ons van het kwaad,
Almachtige Heer, ons toeverlaat, U bent
het die over allen waakt, O onze Vader
die in de hemel zijt.
Lakin nagiena min el el shirier : ya sa7ib
el amr we el tadbier : enta ya ielahie 3ala
el koli basier : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا رب بمعونتك إشملنا: بالمسيح يسوع ربنا أقبلنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  وبصوتك المفرح إسمعنا:
Door Jezus Christus, Heer neem ons
aan, Omring ons met uw hulp en laat,
Ons O Heer Uw blijde stem verstaan, O
onze Vader die in de hemel zijt.
Bil el masie7 yesoe3 rabenna ikbalna :
yarabi be ma3ontak ieshmilna : wa
besawteke el moefre7 isma3na : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

َ ألن
 والمجد والعظمة والقدرة: 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 نصرو 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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) 150 ( المزمور

Psalm 150
مديح أبانا الذي في السموات
lofzang Onze Vader die in de hemel zijt

لحن بي ماي رومي
Een hymne Pie mai roomie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Een hymne Pie mai
roomie
لحن بي ماي رومي

Een hymne Pie mai roomie

لحن بي ماي رومي

* Pimairwmi `n`aga;oc @ Pa¡ I=y=c ]]ho
`erok @ `mperhit caja[y `mmok @ nem
nibaempi `nrefernobi.
*Pie mai roomie en aghathos, pa tshois Iesoes tie tie
ho erok, em per hiet sa kha tshie emmok, nem nie
va em pie en ref er novie.
:  باتشويس إيسوس تي تيهو إيروك: * بي ماي رومي إن أغاثوس
. نيم ني فا إمبي إنريف إيرنوفي: إمبير هيت صاجاتشي إمموك
* U die Goed zijt en Menslievend bent: mijn Heer
Jezus, ik vraag U: plaats mij niet aan Uw
linkerhand: samen met de bokken, de zondaars.

 أسألك ال:  سيدي يسوع المسيح: * يا محب البشر الصالح
. مع الجداء الخطاة: تطرحني علي شمالك

* Oude on `mperjoc nyi @ je ]cwoun `mmok an @
masenak `ebolharoi @ vyetcebtwt `mpi`,rwm
`n`eneh.
* Oe ze on em per khos nie, zje tie soo-oen emmok
an, ma she-nak evol haroi, fie et seb-toot em pie
ekroom en eneh.

: صواون إمموك أن
 جي تي: * اوذيه اون إمبير جوس ني
ُ
 في إت سيب طوت إمبي إكروم إن: هاروي
ماشي ناك إيفول
ّ
.إينيه
* En zeg niet tegen mij: “Ik ken u niet, ga weg van
mij, jullie die gereed zijn, voor het eeuwige vuur.”

:  إذهب عني أيها المعد:  إني ما أعرفك: * وال تقل لي أيضا ا
.للنار األبدية

* }`emi gar qen oume;myi @ je `anok ourefernobi @
ouoh na`hbyou`i tyrou ethwou @ ceouwnh `ebol
`mpek`m;o.
* Tie e-mie ghar gen oe methmie, zje anok oe ref er
novie, oewoh na ehvie oe-wie tieroe et hoo-oe, se oeonh evol em pek emtho.

: اوريف إير نوفي
ُ  جي أنوك: او ميثمي
ُ * تي إيمي غار خين
اواونه إيفول إمبيك
اووه نا إهفي اووي تيرو
ُ  سي: إتهواو
ُ
.إمثو
* Want ik weet waarlijk, dat ik een zondaar ben, en
al mijn slechte daden, zijn zichtbaar voor U.

 كلها:  وأعمالي الرديئة:  اني خاطئ: * ألني أعلم بالحقيقة
.ظاهرة امامك

* }jo `n`t`cmy `nte pitelwnyc @ eiws `ebol eijw
`mmoc @ je V] ,w nyi `ebol @ je `anok
ourefernobi.
* Tie kho en et esmie ente pie teloonies, eej osh evol
eej kho emmos, zje Efnoetie koo nie evol, zje anok
oe ref er novie.

 إي اوش إيفول إيجو: * تي جو إن إت إسمي إنتي بي تيلونيس
.اوريف إيرنوفي
ُ  جي أنوك:  جي إفنوتي كوني إيفول: إمموس

*Ik spreek met de stem van de tollenaar, roepende
en zeggende: “O God vergeef mij, want ik ben een
zondaar.”

 أنا:  اللهم إغفر لي:  صارخا ا قائالا: * أقول بصوت العشار
.الخاطئ

* Aiernobi aiernobi @ Pa¡ I=y=c ,w nyi `ebol @ je
`mmon bwk `naternobi @ oude `mmon=o=c `nat,w `ebol.

* Ai er novie ai er novie, pa tshois Iesoes koo
nie evol, zje emmon vook en at er novie, oe ze
emmon etshois en at koo evol.
:  باتشويس إيسوس كوني إيفول: أي إير نوفي
ّ أي إيرنوفي
ّ *
اوذي إممون تشويس إن أت
ُ : جي إممون فوك إن أت إيرنوفي
.كو إيفول
* Ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, mijn Heer
Jezus vergeef mij, want er is geen dienstknecht
zonder zonde, en geen Heer zonder vergeving.
:  ألنه ليس عبد بال خطية:  يا ربي يسوع إغفر لي: * أخطأت أخطأت
.و ال سيد بال مغفرة

* Moi nyi P¡ `noumetanoi`a @ `e`pjintaermetanoin @
`mpate `vmou mas;am `nrwi @ qen nipuly `nte
`amen].
* Moi nie Eptshois en oe metania, e-ep zj-ien ta er
metanien, em pa-te efmoe ma esh tam en rooi, gen
nie pie-lie ente amentie.

 إم: إإبجين طا إيرميطا نين: * موي ني إبتشويس إن ُؤ ميطانيَّا
.  خين ني بيلي إنتي أمينتي: روي
باتي إفمو ما إشطام إن
ّ

* Schenk mij berouw, o Heer, zodat ik mij bekeren
zal, voordat de dood mijn mond sluit, achter de
poorten van de hades.

:  قبل ان يسد الموت فمي:  توبة لكي أتوب: * أعطني يا رب
.في ابواب الجحيم

* Ouoh on `nata]logoc @ qa nai tyrou `etaiaitou @
pi`krityc `mmyi I=y=c @ `n;of e;na]hap `eroi.

* Oewoh on en at a-tie loghos, ga nai tieroe
etai ai toe, pie ekrie-ties emmie Iesoes, enthof
eth-na tie hap eroi.
 بي:  خاناي تيرو إيطاي أيطو: * اووه اون إنطا تي لوغوس
. إنثوف إثنا تي هاب إيروي: إكريتيس إممي إيسوس
* En schenk mij ook een antwoord, voor alles
wat ik heb gedaan, o Jezus de rechtvaardige
Rechter; U zult mij oordelen.
 يسوع القاضي:  عن كل ما فعلته: * ولكي أعطي أيضا ا جوابا ا
. هو يدينني: العادل

* Ourefsenhyt pe Pa=c=w=r @ ef`esenhyt qa peflaoc @
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan kata
peknis] `nnai.
* Oe ref shenhiet pe pa Sootier, ef e-shenhiet ga pef laos, hoos aghathos oewoh em mai roomie, nai nan kata
pek nieshtie en nai.
 هوس:  إف إي شينهيت خا بيف الؤس: اوريف شينهيت بي باسوتير
ُ *
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: أغاثوس اووه إم ماي رومي

* Mijn Verlosser is barmhartig, en genadig jegens
zijn volk, U die Goed zijt en Menslievend bent,
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشر:  يترأف علي شعبه: * رؤوف هو مخلصي
.إرحمنا كعظيم رحمتك
/ / /
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Psalm 150
مديح أبانا الذي في السموات
lofzang Onze Vader die in de hemel zijt

لحن بي ماي رومي
Een hymne Pie mai roomie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Cwmatoc ke `ematoc monojen3c
0eov
metalabontec
avtw
evxarict3cwmen.
Soomatos ke ematos mono-khenies The-oe
met a-la von-des av too ev garies tie
soomen.

صوما طوس كي إي ماطوس مونوجينيس ثيؤ ميت آال
. فونتيس أفطو إفخاريستي صومين
Voor het lichaam en bloed van de
Eniggeboren God, waarvan wij genomen
hebben, danken wij.
. جسد ودم اإلله الوحيد اللذان تناولنا منهما فلنشكره

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati.
Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie.
. كى أجيو إبنفماتى:  كى إيو: ذوكسابترى
Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest.
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب
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قانون الختام

Cwmatoc ke `ematoc monojen3c
0eov
metalabontec
avtw
evxarict3cwmen.
Soomatos ke ematos mono-khenies The-oe
met a-la von-des av too ev garies tie
soomen.

صوما طوس كي إي ماطوس مونوجينيس ثيؤ ميت آال
. فونتيس أفطو إفخاريستي صومين
Voor het lichaam en bloed van de
Eniggeboren God, waarvan wij genomen
hebben, danken wij.
. جسد ودم اإلله الوحيد اللذان تناولنا منهما فلنشكره

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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.
 إى اوناس طون إى:  كى إيس طوس: كى نين كى آ إى
. اونون آمين
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
amen.
.  كلها آميـن:  وإلى دهــر الدهـور: اآلن وكـل أوان
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قانون الختام

Fai pe picwma nem pi`cno4 `nte
pimonojen3c `nnov5 nai `etansi `ebol `nq3tov
: maren2ep`hmot `ntot4.

Fai pe pie soma nem pie esnof ente pie
monokhenies en noetie nai e-tan etshie evol
en gie-toe, maren shep ehmot en totf.

فاي بي بي ِ صوما نيم بي إسنوف إنتي بي مونوجينيس إن نوتي
.  ناي إيطان تشي إيفول إن خيطو مارين شيب إهموت إنطوطف:
Dit is het Lichaam en Bloed van de Eniggeboren
God, waarvan wij genomen hebben. Laten wij Hem
danken.

.هذا هو جسد ودم اإلله الوحيد اللذان تناولنا منهما فلنشكره
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قانون الختام
marenhwc
nem
niajjeloc
nem
nitajma `nte `psici nem `pxoroc `nte
ni`0m3i enw2 `ebol `ngw `mmoc :
maren hoos nem nie ankhelos nem nie
taghma ente ep etshiesie nem ep goros ente
nie ethmie en oosh evol en khoo emmos,

:  نيم ني طاغما إنتي إبتشيسي:  نيم ني أنجيلوس: مارين هوس
.نيم إبخوروس إنتي ني إثمي إنؤش إيفول إنجو إمموس
en prijzen met de engelen, de rangen in den hoge en de
koren van rechtvaardigen roepende en zeggende:

ولنسبح مع المالئكة و طغمات العال و صفوف األبرار صارخين
:قائلين
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قانون الختام
Ge
f3eta4ern3ctevin
`e`hr3i
egwn `n`hme `n`ehoov nem `hme n
` `egwrh :
2wp `erok `n5n3cti`a.
zje fie etav er niestevien eehrie e-khoon, en ehme en
eho-oe nem ehme en e-khoorh , shoop erok en tie
niestia.

جي في إيطاف إيرنسيتفين إإهري إيجون إن إهمي إن إيهواو
. شوب إيروك إنتي نيستيا: نيم إهمي إن إيجوره
“O Gij die voor ons hebt gevast, veertig
dagen en veertig nachten, aanvaard de
vasten.
.يا من صام عنا أربعين يوما و أربعين ليلة إقبل اليك صومنا
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قانون الختام
2wp
`erok
`n5n3cti`a
xw
nan `ebol `nnen`anomi`a hiten nentwbh
nem nen`precbi`a `nte tasoic `nn3b Mari`a.
shoop erok en tie niestia. Koo nan evol en nin
anomia hieten nen toobh nem nen epresvia
ente ta tshois en nieb Maria.

 هيتين:  كونان إيفول إن نين أنوميا: شوب إيروك إنتي نيستيا
. نين طوبه نيم نين إبريسفيا إنتي طاشويس إن نيب ماريا
aanvaard de vasten. En vergeef mij mijn
overtredingen,
door
de
voorbede
en
voorspraak van mijn Vrouwe Maria.”
إقبل اليك صومنا وإغفر آثامنا بطلبات وشفاعات سيدتنا القديسة مريم
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قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e
`eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @
* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison
Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

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

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

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

* Ak[i `t,aric `mMwucyc
]metouyb `nte Mel,icedek @

@

* Ak etshie et garies em Mooisies, tie
met oe-wieb ente Melshiesedek,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت اوويب إنتى
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
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قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj
`n`ahi `nte Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en
a-hie ente Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال

* de ouderdom van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح
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قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @
]covi`a `nte Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia
ente Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون

* de uitverkoren kennis van David, de
wijsheid van Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان
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قانون الختام
* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i
`ejen ni`apoctoloc :

* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie
ezjen nie apostolos.
* بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني
. أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neerdaalde over de apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل
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قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho
`eratf
`mpeniwt
ettaiyout
`nar,y`ereuc papa abba (...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho
eratf, em pen joot et tajoet en arshie erevs,
papa ava (…) ,

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

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا

* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا
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قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen
nou`;ronoc@ `nhanmys `nrompi nem
hancyou `nhirynikon .

* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
* De God des hemels bekrachtige hen op hun
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

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

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.إن كوليم
* en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا
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قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a
nennobi nan `ebolqen ouhiryny
kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef
ka nen novie nan evol gen oe hierienie, kata
pef nieshtie en nai.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. إيفول خين او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته
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قانون الختام

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

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

De hymnen van de zaterdagen en zondagen
van de Grote Vasten
الحان سبوت وآحاد الصوم الكبير

أرباع الناقوس

لحن الليلويا جى إفميفئى

أبنشويس

ال ِقسمة

De Verzen van de
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Gezang Allieloeja,
zje ef mevie
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Gebed van de
Breking

مقدمة الذوكصولوجيات

لحن تى شوري

مرد األناجيل
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van het Evangelie

Index van het uitdelen
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الذوكصولوجيات

مرد اإلبركسيس
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Doxologieën
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van de Praxis

De Aspasmos Adam

مدائح تسبحة عشية
يوم السبت
Lofzangen van de
vespers op de zater
Theotokie

قانون ختام باكر

لحن ميغالو

األسبس ُمس الواطس

إبصاليات الصوم الكبير

De Afsluitende
Canon van Metten

Een hymne
Meghaloe

De Aspasmos Watos

Psalies van de Grote
Vasten

De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

أرباع الناقوس اآلدام
)  األثنين – الثالثاء- ( األحد

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Ovon ovhelpic `ntan : qen 03=e0
= v
Mari`a : `ere F5 nai nan : hiten
nec`precbi`a.
Oe-on oe-helpies en tan, gen thie eth-oewab
Maria, e-re Efnoetie nai nan, hieten nes
presvia.
 إيرى إفنوتى:  خين ثى إثؤواب ماريا: اواون اوهلبيس إنطان
.  هيتين نيس إبريسفيا: ناى نان
Wij hebben hoop, in de Heilige Maria, dat God zich
over ons zal ontfermen, door haar voorspraak.
. بشفاعاتها:  هللا يرحمنا:  فى القديسة مريم: لنا رجاء

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

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

De Verzen van de
Cimbalen
voor de zaterdagen en
zondagen van de Grote
Vasten

أرباع الناقوس
لسبوت وآحاد 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: إيهواو نيم إهمي إن إيجوره
إن
ُ
Onze Heer Jezus Christus, heeft voor ons gevast, veertig
dagen en veertig nachten, om ons te verlossen van onze
zonden.
 حتى:  أربعيـن يومــــــا ا وأربعيـن ليلـــــة:  صام عنــــا: ربنــــا يسوع المسيح
.خلصنا من خطايانـــــــــــا

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

`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.
: او ميثمي
ُ طوفـو نيم
ُ او
ُ  خين: 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:  ونُص ِل:  بطهــــــارة وبــر: صــــــم
ُ ونحــــن أيضا ا فلن
.قائليـــــن
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أرباع الناقوس

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.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  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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أرباع الناقوس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<ere nwten `w nimarturoc @ ,ere niswij
`ngenneoc @ ,ere nia;lovoroc @
Shere noten onie martieros, shere nie shooikh
in khen-ne-os, shere nie athlo-foros,
 شيرى ني تشويج إن: شيرى نوتين او ني مارتيروس
:  شيرى ني أثلوفوروس: ِجنيؤس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet
moedige held, wees gegroet, overwinnaar,
 السالم:  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
: لالبسى الجهاد
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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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أرباع الناقوس

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

 بى جورى:  نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس: اواونياتو خين اوميثمى
 نيم آفا أرسانيوس إبصاو 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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أرباع الناقوس
Ten]ho `erok `w =U=c :=c @ e;rek`areh `e`pwnq
`mpenpatriar,c @ papa abba (...) piar,y`ereuc @
matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g
em pen patriarshies, papa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.

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

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

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

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

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =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

Introductie tot de
Doxologieën

مقدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Qen P=,=c I=y=c Pen¡ Amyn
Allylouia .
* Gen Piegristos Iesoes Pentshois Amien
alleloja .
. * خين بخرستوس إيسوس بين تشويس أمين الليلويا
* Door Jezus Christus onze Heer Amen
Halleluja.
. * بالمسيـحِ يســوع ربنــا أمين هلليلويا

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere ne ten5ho `ero : `w 03=e0
= v
e0meh `n`wov : `etoi `mpar0enoc `nc3ov
niben : 5macnov5 `0mav `mP=xc.
* Shere ne ten tie ho ero, o thie eth-oe-web ethmeh
en oo-oe, et oi em parthenos en seejoe nieven, tie
masnoetie ethmav em Piegristos.
 إتؤي أم:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: * شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: بارثينوس إن سيو نيفين
* Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van

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

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

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini n
`

ta`fm3
:
P=xc
5par0enoc =e=0v.

Pennov5

:

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

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

* Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4
erovnai nem nenyvx3 : `nte4xa
nen nobi nan `ebol.
* Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef er oe
nai nem nen epsieshie, entef ka nen novie nan evol.

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc Mari`am : 50e`otokoc =e=0v :
5`proctat3c `etenhot : `nte `pjenoc `nte
5metrwmi.

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

* Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren
P=xc f3etare`gfo4 : hopwc `nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
* Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren
Piegristos fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot
nan, em pie koo evol ente nen novie.
 ناهرين بخرستوس في إيطاري: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
* wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

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

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte penjenoc
: `are`gfo nan `nEmmanov3l.

* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

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

*
Ten5ho
`aripenmevi:
w
`
5`proc
tat3c `etenhot : nahren Penu I=3c P=xc
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprosta-ties e-ten hot,
nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan
evol.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: * تين تيهو آرى بين ميفئى

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

Doxologieën voor de zaterdagen en
zondagen van de Grote Vasten
ذوكصولوجيات سبوت وآحاد الصوم الكبير

(1)
Een Doxologie voor
de Grote Vasten

ذوكصولوجيه للصوم المقدس
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الذوكصولوجيات

* Neknai `w Pau 5nahwc `mmwov :
2a `eneh `nte pi`eneh : ovoh icgen gwov 2a
gwov : 5nagw `ntekme0m3i qen rwi.
* Nik nai o pa tshois tie na hoos im moo-oe, sha
ineeh inte pie ineeh, oewoh is zj-in khoo-oe sha
khoo-oe, tie na kho in tik methmie gin rooi.

:  شا إينيه إنتي بى إينيه: * نيك ناي اوباتشويس تي ناهوس إممواو
. تينا جـو إنتيك ميثمي خين روي: اووه يس جين جواو شا جواو
* Van Uw genadegaven O mijn Heer, wil ik
altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik
Uw trouw, met mijn mond verkondigen.
:  ومن جيــل إلى جيــل:  إلى أبــد األبــد: * أُسبح مراحمــك ياربى
.بفمى أُخبر بحقك
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* Na`anomia
avsici
`eta`afe
:
ovoh
av`hro2 `e`hr3i `egwi : F5 cwtem `epa4i`ahom :
hiov`i `mmwov `ebolharoi.
* Na anomeeja av itshie sie i-ta a fee, oewoh
av ihrosh i-ihrie i-khooi, Ifnoetie sooteem i-pa
feeja hom, hie oe-wie im moo-oe ivol haroi.
:  اووه أف إهروش إإهري إيجـوي: * نا آنوميا أفتشيسي إيطا آفي
. هي اووي إممواو إيفول هاروي: إفنوتى سوتيم إيبا فياهوم
* Mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd
gegaan, zij zijn mij te zwaar geworden, O God hoor
mijn zuchten, en hef ze van mij op.

 يا اللـه إسمــع تنهـــــدى:  وثقلـــت على: * آثامى عَلت على رأسى
. وإطرحهــــا عنى:
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* `Aritt `m`fr35 `mpitelwn3c : f3`eta4ernobi `erok
: ak2enh3t `e`hr3i `egw4 : akxa ne4nobi na4 `ebol.
* A-rit im ifrietie im pie teelonies, fie itav ir
novie irok, ak shinhiet i-ihrie i-khof, ak ka nif
novie naf ivol.

 في إيطاف إيرنوفي إيروك: * أريتت إم إفريتي إمبي تيلونيس
.  أك كا نيف نوفي ناف إيفول:  أك شينهيت إإهـري إيجوف:
* Laat mij zijn als de tollenaar, die tegen U
gezondigd had, U had medelijden met hem, en
vergaf hem zijn zonden.
:  وترأفت عليه:  الـــــذى أخطأ إليــــك: * إجعلنى مثــــل العشــار
. وغفــــرت له خطايــــــاه
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* Aritt `m`fr35 `n5porn3 : 03`etakcw5 `mmoc `ebol
: aktovnoc aknohem `mmoc : ge acranak `mpek`m0o.
* A-rit im ifrietie im tie por nie, thie itak sootie
immos ivol, ak toe nos ak noheem immos, zje
as ra nak im pek imtho.

 ثى إيطاك سوتى إمموس إيفول: * أريتت إم إفريتي إن تي بورني
. جي أس راناك إمبيك إمثو:  أك طونوس أك نوهيم إمموس:
* Laat mij zijn als de zondares, die U verlost
hebt, U hebt haar bevrijd en gered, want zij
heeft U behaagd.

 وأنقذتهــا:  التى خلصتهــــا: * إجعلنى مثــــل الزانيـــة
. ألنها أرضتــــك أمامــــــك: ونجيتهـــا
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* Aritt `m`fr35 `mpiconi : f3`etava24 `nca tekov`inam
: a4er`omolojin `mmok : `mpair35 e4gw `mmoc.

* A-rit im ifrietie im pie sonie, fie itav ashf in sa
tik oe-wie nam, af ir o-mo-lo khien immok, im
pai rie tie if kho immos.
 فى إيطاف أشف إن صا تيك اووي: * أريتت إم إفريتي إمبي سوني
.ي ريتي إفجو إمموس
ّ  إمبا:  أف إير اومولوجين إمموك: نام
* Laat mij zijn als de rover, die gekruisigd is
aan Uw rechterhand, hij belijdde U, en zei
evenzo.

:  الــــذي ُصلب عن يمينـــــك: * إجعلنى مثـــل اللص
.  هكـــــذا قائــــــالا: وإعتـــرف بـــك
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* Ge `aripamev`i `w Pau : `aripamev`i `w Panov5
: `aripamev`i `w Paovro : ak2an`i qen tekmetovro.
* Zje a-rie pa meevie o pa tshois, a-rie pa
meevie o pa noetie, a-rie pa meevie o pa oero,
ak shan ie gin tik mit oero.

: اوبانوتي
 أري باميفئي: * جي أري باميفئي او باشويس
ُ
.اورو
ُ  أك شان إي خين تيك ميت: اورو
ُ أري باميفئي او با
* “Gedenk mij O mijn Heer, gedenk mij O mijn
God, gedenk mij O mijn Koning, wanneer U in
Uw koninkrijk komt.”
 متي:  إذكــــرني ياملكي:  إذكــــــرني يا إلهي: * إذكـــــرني ياربي
.جئت فى ملكوتك
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*`N0ok de `w Pa=c=w=r : ak2wp `erok `nte4`omoloj`ia :
ak2enh3t `e`hr3i `egw4 : a4ovorp4 `epiparadicoc.
* Inthok zee o pa Sootier, ak shoop irok in tif
omolokheeja, ak shinhiet i-ihrie i-khof, af oeoorpf i-pie paraziesos.

:  أك شوب إيروك إنتيف اومولوجيا: * إنثوك ذي او باسوتير
.او اوربف إيبي باراذيسوس
ُ  أف: أك شينهيت إإهري إيجوف

* U, mijn Verlosser, nam zijn belijdenis aan, U
had erbarmen met hem, en zond hem naar het
Paradijs.

 وترأفــــت:  قبلــــت إليـــك إعترافــــه: * فأنت يامخلصي
. وأرسلتـــه إلي الفــــردوس: عليــــه
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* Anok hw qa pire4ernobi : I=3c Panov5 paovro `mm3i
: 2ana`h03k `e`hr3i `egwi : `aritt `m`fr35 `novai `nnai.
* Anok ho ga pie rif ir novie, Iesoes pa noetie pa
oero im mie, shan-a ih-thiek i-ihrie i-khooi, a-rit
im ifrietie in oe-wai in nai.

: اورو إممي
ُ  إيسوس بانوتي با: * أنوك هو خا بي ريف إيرنوفي
. أريتت إم إفريتى إن اوواي إن ناي: شانا إهثيك إإهري إيجوي
* Wees ook mij, een zondaar, genadig, O
Jezus mijn ware God en Koning, en laat mij
zijn als een van hen.

:  يايســـوع إلهي وملكي الحقيقي: * وأنا أيضا ا الخاطي
.  وإجعلني كأحــــــد هــــــؤالء: تحنــــن عل ّي

De Doxologieën

)1(

الذوكصولوجيات

* %cwovn ge n
` 0ok ov`aja0oc : `nre42enh3t ovoh `nna3t
: `aripamev`i qen peknai : 2a `eneh `nte pi`eneh.

* Tie soo-oen zje inthok oe aghathos, in rif
shinhiet oewoh in na-iet, a-rie pa meevie gin
pek nai, sha ineeh inte pie ineeh.
 إنريف شينهيت اووه إن نا إيت: او أغاثوس
ُ اون جي إنثوك
ُ * تي صو
. شا إينيه إنتي بي إينيه:  أري باميفئي خين بيك ناي:
* Ik weet dat U goed bent, barmhartig en
genadig, gedenk mij in Uw genade, tot in de
eeuwen der eeuwen.

 إذكـــــرني:  صالح رؤوف ورحيــــم: * أنــــــا أعـرف أنــــك
. إلي أبـد األبــــــــــد: برحمتـــــك
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* %twbh `mmok w
` Pau I=3c : `mpercohi `mmoi qen pekgwnt
: ovde on qen pek`mbon : `mper5`cbw `ntametat`emi.

* Tie toovh immok o pa tshois Iesoes, im pir so hie
immoi gin pek khoont, oe zee on gin pek im von, im
pir tie is voo in ta mit at ee-mie.
ي خين
ّ  إمبير صوهي إممو: * تي طوبه إمموك او باشويس إيسوس
 إمبيرتي إسفو إن طاميت أت: اوذي اون خين بيك إمفون
ُ : بيك جونت
.إيمي
* Ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet in Uw toorn, en
kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw boosheid.

:  أن التبكتني بغضبـــــك: * أطلب اليـــــــك ياربي يســـــوع
.  تــــؤدب جهالتي: والبرجــــــزك

De Doxologieën

)1(

الذوكصولوجيات

* Ge `xovw2 `m`fmov an `mpire4ernobi : `m`fr35 `nte4kot4
ovoh `nte4wnq : 2ana`h03k qa tametgwb : `mpercomc `eroi qen
ov`mbon.

* Zje ik oe-oosh im ifmoe an im pie rif ir novie, im ifrietie
intif kotf oewoh in tif oon-g, shan-a ih-thiek ga ta mit
khoob, im pir soms iroi gin oe im von.
 إم إفريتي إنتيف كوتف اووه: اواوش إم إفمو أن إمبي ريف إيرنوفي
ُ * جي إك
ي خين او
ّ  إمبير صومس إيرو:  شانا إهثيك خا طاميت جوب: إنتيف اونخ
.إمفـون
* Want U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft, wees mijn zwakheid genadig, en
aanschouw mij niet in boosheid.

 تـــــرأف:  مثــــل أن يـــــرجع ويحيـــــا: * ألنك التشاء مـــــوت الخاطي
. والتنظــــــر إل ّي بغضب: علي ضعفي
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* Aiernobi I=3c Pau : aiernobi I=3c Panov5 :
paovro `mperwp `eroi : `nninobi `etaiaitov.
* Ai ir novie Iesoes pa tshois, ai ir novie
Iesoes pa noetie, pa oero im pir op iroi, in nie
novie i-tai ai toe.

ي إيرنوفي إيسوس بانوتي
ّ  أ: ي إيرنوفي إيسوس باشويس
ّ *أ
.ي أيطو
ُ  با:
ّ  إن ني نوفي إيطا: ي
ّ اورو إمبير اوب إيرو

* Ik heb gezondigd Jezus mijn Heer, ik heb
gezondigd Jezus mijn God, mijn Koning reken
mij de zonden niet toe, die ik heb begaan.

 ياملكــــي:  أخطأت يايســـوع إلهي: * أخطأت يايســـوع ربي
. الخطايـــــا التي صنعتهــــا: ال تحسب عل ّي
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*%5ho `erok `w Pa=c=w=r : mare nekme0na3t tahoi
: `ntovnohem `mmoi qen ni`anajk3 : et5 ovbe `etayvx3.

* Tie tie ho irok oo pa Sootier, ma-ree nik mith
na-iet ta hoi, in toe noheem immoi gin nie anang-kie, it tie oe vee i-ta ipsie-shie.
 إن: ي
ّ  ماري نيك ميث نائيت طاهو: * تي تيهو إيروك او باسوتير
. إت تي اوفي إيطا إبسيشي: ي خين ني أنانكي
ّ طونوهيم إممو
* Ik vraag U mijn Verlosser, laat U genade tot
mij komen, en red mij van de benauwdheid,
die mijn ziel overlaad.
 لتخلصني من الشــــدائـد:  فلتدركني مراحمــــك: * أسألك يامخلصي
. المضــــــادة لنفسي:
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* Mperhi
`xrwm
`etametatcwovn
:
`m`fr35
hw4 `nCodoma : ovde on `mpertakoi : `m`fr35
hw4 `nJomorra.
* Im pir hie ikrom i-ta mit at soo-oen, im ifrietie
hof in Sodoma, oe zee on im pir ta koi, im ifrietie
hof in Ghomor-ra.

: إم إفريتي هوف إن صوذوما:* إمبيرهي إكروم إيه طاميت أتصؤون
.  إم إفريتي هوف إن غومورا:أوذي أون إمبيـر طاكوي
* Werp mij niet in het vuur in mijn
onwetendheid, zoals Sodom, en verderf mij
niet, zoals Gomorra.
:  وال تهلكني أيضا ا:  مثـــل ســـــدوم: * التحـــــرق عــــدم معرفتي
.مثـــــل عمـــــــورة
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* Alla Pau `ariovi nem3i : `m`fr35 `nniremninev3
: nai `etavermet`anoin : akxa novnobi nwov `ebol.
* Alla pa tshois arie oe-wie neemie, im ifrietie
in nie rim Nieneevie, nai itav ir meetanien, ak
ka noe novie noo-oe ivol.
:  إم إفريتي إن ني ريم ني نيفئي: * ألال باشويس أري اوؤي نيمي
.نواو إيفـول
كانو نوفي
ُ
ُ  أك: ي إيطاف إير ميطانين
ّ نا
* Maar behandel mij Mijn Heer, als het volk
van Nineveh, zij bekeerden zich, en U vergaf
ze hun zonden.

:  مثــــــل أهل نينــــــوي: * لكن ياربي إصنـــــع معي
.  فغفــــــرت لهم خطاياهم: الـــــذين تابـوا
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* Alla mare nekme0na3t : tahoi Pau qen ovi3c
: `ntaw2 `ebol nem pailaoc : qen ov`cm3 `natxarwc.

* Alla maree nik mith na-iet, ta hoi pa tshois
gin oe ies, in ta oosh ivol nim pai la-os, gin oe
ismie in at karoos.
 إنطا: او يس
ُ ي باتشويس خين
ّ  طاهو: * ألال ماري نيك ميث ناإيت
.او إسمي إن أت كاروس
ُ  خين: ي الؤس
ّ اوش إيفول نيم با
* Uw genade kome mij, haastig tegemoet mijn
Heer, dat ik mag smeken met dat volk, met
een onophoudelijke stem.

 ألصرخ مـــع:  مراحمـــك ياربي: * لكن فلتدركني سريعــــا ا
.  بصوت اليسكـت: هــــــذا الشعب
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* E0be fai 5twbh `mmok : Pu F5 Pa=c=w=r
:
`mper`iri
`novhap
nem3i
:
`anok
qa
pigwb `nre4ernobi.
* Ethve fai tie toovh immok, Iptshois Ifnoetie
pa Sootier, im pir ie-rie in oe hap neemie, anok
ga pie khoob in rif ir novie.

:  إبتشويس إفنوتي باسوتير: ي تي طوبه إمموك
ّ * إثفي فا
. أنوك خابي جوب إنريف إيرنوفي: إمبير إيرى إنؤهاب نيمي
* Daarom bid ik U, O Heer God mijn Verlosser,
veroordeel mij niet, ik de zwakke zondaar.

 مخلصي:  أيها الــــرب اإلله: * من أجــــل هـــــذا أطلب إليك
.  أنـــا الضعيف الخاطئ: التحاكمني
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* Alla bwl `ebol xw n3i `ebol : `nnapara`ptwma eto2 :
hwc `aja0oc ovoh `mmairwmi : nai nan kata pekni25 `nnai.

*Alla vool ivol ko nie ivol, in na para-iptoma it osh,
hoos aghathos oewoh im mai romie, nai nan kata
pek nieshtie in nai.
 هوس:  إن نا بارا إبطوما إتؤش: * ألال فول إيفول كوني إيفول
.ي
ّ ي نان كاطا بيك نيشتي إن نا
ّ  نا: ي رومي
ّ أغاثوس أووه إمما
* Maar ontbind en vergeef, mijn vele schulden, U
die Goed zijt en Menslievend bent, ontferm U over
ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشــــر:  ذالتي الكثيـرة: * لكن حــــل واغفــــر لي
. إرحمنــــا كعظيــــــم رحمتك
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات

(2)
Een Doxologie voor
de Grote Vasten

ذوكصولوجيه للصوم المقدس
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* Amwini `anau `epen=c=w=r @ pimairwmi
`n`aga;oc @ af`iri `m`phwb `n]nycti`a @ nem
pefnis] `n;ebi`o.
*Amooinie anav e-Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, af ierie em ep hoob en tie niestia, nem pef
nieshtie en thevio.
 أف:  بى ماى رومى إن أغاثوس: * أموينى أناڤ إي ِبين سوتير
. نيم بيف نيشتى إن ثيڤـيّو: إيرى إم إبهوب إن تى نيستيَّا
* Komt aanschouwt onze Verlosser, de Goede
Menslievende; Hij heeft de vasten volbracht, met
Zijn grote nederigheid.
:  صنع فعل الصوم:  محب البشر الصالح: * تعالوا إنظروا مخلَّصنا
. بتواضعه العظيم

* Ca`pswi `nnitwou et[oci@ qen ouwrf `ncarkikon@
aftamon `epima `mmosi@ hina `ntenmosi `mpefry].
* Sa epshooi en nie too-oe et etshosie, gen oe-oorf
en sarkiekon, af ta-mon e-pie ma em moshie, hiena
enten moshie em pef rietie.

اواورف إن صاركي
* صا إبشوى إننّى
ُ  خين: طواو إتتشوسى
ُ
 هينا إن تين موشى:  أف طامون إيبى ما إمموشى: كون
.إمبيف ريتى

* Hij verbleef boven op de hoge bergen, en
bedwong Zijn lichaam, Hij heeft ons de weg
gewezen, zodat wij Hem zouden volgen.

 لكى:  وعلَّمنا المسلك:  بإنفراد جسدى: * فوق الجبال العالية
. نسلُك مثله

* Afkwrf `n`tjom `nte pijaji @ nem nefkotc nem
nefkelwiji @ ouoh pireferpirazin @ af[isipi
`mpef`m;o.
* Af koorf en et khom ente nie khazj-ie, nem nef
kots nem nef ke looizj-ie, oewoh pie ref er
pierazien, af etshie shie-pie em pef emtho.

 نيم نيف كوتس نيم: * أف كورف إن إتجوم إنتي بى جاچى
 أفتشى شيبى:  اووه بى ريف إير بيرازين: نيف كي لويچى
.إمبيف إمثو
* Hij overwon de kracht van de vijand, zijn listen
en bedrog, en Hij heeft de verzoeker, openlijk
beschaamd.

جرب أمامه
ّ ِ  ال ُم:  وإفتضح:  وحيله و ُحججه: * أبطل قوة العدو

* Ny`ete nouf `mma;ytyc @ ouoh `n`apoctoloc =e;
= u@
auerme;re `epef`[ro @ `ejen nilwiji `nte pijaji.

* Nie e-te noef em mathieties, oewoh en
apostolos eth-oewab, av er meth-re e-pef
etshro, ezjen nie looizj-ie ente pie khazj-ie.
 أف:  اووه إن أبوسطولوس إثؤاب: * نى إيتي نوف إ ّماثيتيس
. إيچين نى لويچى إنتي بى جاچى: إير ميثري إي بيف إتشرو
* Zijn eigen discipelen, en heilige apostelen,
getuigden van Zijn overwinning, over de
listen van de vijand.
 على:  شهدوا بغلبته:  والرسل األطهار: * وخواصه التالميذ
. ُحجج العدو

* Ounis] `nhyou `enaswf @ `fsop `ebol qen
]nycti`a @ `fnafw] `nninobi @ `fer`ckepazin
`nnyet[aqem.

* Oe-nieshtie en hie-joe e-na shoof, ef shop
evol gen tie niestia, ef na footie en nie novie,
ef er es-ke pa-zien, en nie et et-sha gem.
:  إفشوب إيڤول خين تى نيستيَّا: * اونيشتى إنهيّو إينا شوف
.  إف إير إسكيبازين إننّى إتشاخيم: إفنافوتى إننّى نوڤـى
* Een grote en overvloedige gunst, wordt gevonden
door te vasten, het wist de zonde uit, en bedekt hen
die bezoedeld zijn.

 للذين:  يمحو الخطايا:  كائن فى الصوم: * رب ّح عظيم كثير
. تدنَّسوا

* <w `n]met`amelyc @ ouoh [i `n]metiyc @ kw]
`nca ]metmaicon @ ouoh [oji `nca ]`agapy.

* Koo en tie met a-melies, oewoh etshie en tie
met-ies, kootie ensa tie met maison, oewoh
etshozj-ie ensa tie aghapie.
 كوتى إنصا:  اووه تشى إننّى ميتيس: * كو إنتى ميت أميليس
.  اووه إتشوچى إنصا تى آغابى: تى ميت ماي صون
* Wendt de luiheid van u af, en wordt
werkzaam, zoekt de broederliefde, en jaagt de
liefde na.
 وإسعوا:  إطلبوا المحبة األخوية:  وتنشَّطوا: * إتركوا الكسل
. نحو المودَّة

*`Pjwk `mpi;ebi`o `ebol @ ouoh ]me;myi
`n]meteucebyc @ `p,w `ebol `nni`anomi`a @ `ebol
hitotc `n]nycti`a.
* Ep khook em pie thevio evol, oewoh tie methmie
en tie met ev sevies, ep koo evol en nie anomia, evol
hietots en tie niestia.

 اووه تى ميثمى إن تى ميت إڤ: * إبجوك إمبى ثيڤـيّو إيڤـول
 إيڤول هيطوطس إنتى:  إبكو إيڤول إن ِنّى آنوميا: سي ڤيس
.نيستيَّا
* De volmaakte nederigheid, rechtvaardige
godsvrucht, en vergeving van overtredingen,
komen door het vasten.
.  من قِبل الصوم:  وغفران اآلثام:  وبر التقوى: * كمال التواضع

* Nye;na`amoni `ntotc @ `n]nycti`a nem pi`slyl @
`ere hancyfi nem hanhoplon @ eumyn `ebol qen
noujij.
* Nie eth-na amoonie en tots, en tie niestia nem pie
eshliel, e-re han siefie nem han hoplon, ev mien evol
gen noe zj-iekh.

:  إن تى نيستيَّا نيم بى إشليل: * نى إثنا أمونى إن طوطس
 إڤ مين إيڤول خين: إيري هان سيفى نيم هان هوبلون
.نوچيج
* Zij die volharden, in het vasten en het bidden,
dragen altijd zwaarden en wapens, in hun hand.

 دائما ا بأيديهم سيوف:  بالصوم والصالة: * المتمسكون
. وأسلحة

*`Pouro `nte ]hiryny @ Pen¡ I=yc P=,=c @
ermakarizin `n]nyctia @ nem ouon niben `etau`iri
`mmoc.
* Ep oero ente tie hierienie, Pentshois Iesoes
Piegristos, er makariezien en tie niestia, nem oe-on
nieven etav ie-rie emmos.

:  بين شويس إيسوس بخريستوس: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
اواون نيفين إيطاف إيرى
ُ  نيم: إير ماكاريزين إنتى نيستيَّا
. إمموس
* De Koning van de vrede, onze Heer Jezus
Christus, zegent het vasten, en allen die er deel aan
nemen.
.  وكل من مارسه:  يُغبط الصوم:  ربنا يسوع المسيح: * ملك السالم

*`Pgenoc `nniponyroc @ sauvwt sautako @ `ebol
hiten ]`proceu,y @ nem ]nycti`a nem nitwbh.

* Ep khenos en nie ponieros, shav foot shav
ta-ko, evol hieten tie pros evshie, nem tie
niestia nem nie toobh.
:  شاڤ فوت شاڤ طاكو: * إب جينوس إن ِنّى بونيروس
.  نيم تى نيستيَّا نيم نى طوبه: إيڤول هيتين تى إبروس إڤشى

* Het geslacht van boosdoeners, vlucht en
wordt vernietigd, door het bidden, het vasten
en smeekbeden.
:  بواسطة الصالة:  يهربون ويهلكون: * جنس األشرار
. والصوم مع الطلبات

* Nimarturoc `nte P=,=c @ au`[ro `nnibacanoc @ `ebol
hitotc `n]nycti`a @ nem `pfai `ntechupomony.

* Nie martieros ente Piegristos, av etshro en
nie vasanos, evol hietots en tie niestia, nem ep
fai en tes hiepomonie.
 أڤ إتشرو إن ِنّى: * نى مارتيروس إنتي بخريستوس
 نيم إب فاى إن:  إيڤول هى طوطس إن تى نيستيَّا: ڤاصانوس
. تيس هيبومونى
* De martelaren van Christus, overwonnen het
leed, door het vasten, de volharding en het geduld.

:  بواسطة الصوم:  تغلَّبوا على العذابات: * شهداء المسيح
. واحتمال صبره

* Nicabeu `mpar;enoc @ nyetjolh `mpitoubo @
noulampac naumeh `nneh @ e;be pi`slyl nem
]nycti`a.

* Nie savev em parthenos, nie et kholh em pie
toevo, noe lampas nav meh en neh, ethve pie
eshliel nem tie niestia.
نو
ٌ  نى إتجوله إمبى: * نى صاڤيڤ إم بارثينوس
ُ : طوڤـو
. إثقي بى إشليل نيم تى نيستيَّا: المباس ناڤميه إننّيه
* De wijze maagden, die bekleed zijn met reinheid;
hun kruiken waren gevuld met olie, door het
bidden en vasten.
 كانت مصابيحهن:  المتسربالت بالطهارة: * العذارى الحكيمات
.  بالصالة والصوم: مملوءة زيتا ا

* Ny`etauranaf `mP¡ V] @ qen nou`hbyou`i
e;naneu @ aumenre `pcai `n]nycti`a @ nem `pcai
`ntechupomony.
* Nie etav ranaf em Eptshois Efnoetie, gen noe
ehvie-oewie eth-na nev, av menre ep sai en tie
niestia, nem ep sai en tes hie-po mo-nie.
: نو إهڤيؤُى إثنانيڤ
ُ  خين: * نى إيطاڤ راناف إم إبشويس إفنوتى
. نيم إبصاى إن تيس هيبومونى: أڤ ِمنري إبصاى إن تى نيستيَّا
* Zij die de Heer God hebben behaagd, met hun
goede werken, hielden van de pracht van het
vasten, de volharding en het geduld.

 أحبوا بهاء:  بأعمالهم الصالحة: * الذين أرضوا الرب اإلله
.  واحتمال صبره: الصوم

* Afws `ebol `nje Dauid @ qen pi'altyrion =e;
= u
@ je ]nakolj `nta'u,y @ `mpek`m;o qen ounycti`a.

* Af oosh evol enzje Davied, gen pie
psaltierion eth-oewab, zje tie na kolkh en ta
psieshie, em pek emtho gen oe niestia.
:  خين بى إبصالتيريون إثؤاب: * أف اوش إيڤول إنچي داڤيد
.او نيستيَّا
ُ  إمبيك إمثو خين: چي تى ناكولج إن طا إبسيشى
* David heeft geroepen, in de heilige Psalmen:
“Ik heb mijn ziel voor U verootmoedigd, door
het vasten.”
 إنى أحنيت:  المقدس قائالا: * صـرخ داود في سفر المزامير
.  أمامك بالصوم: نفسى

* Pauloc pi`apoctoloc @ ouoh `vlac `mpi`c;oinoufi @
je qen ounycti`a nem ou`srwic @ qen han`ehoou nem
han`ejwrh.
* Pavlos pie apostolos, oewoh ef las em pie estoi
noefie, zje gen oe niestia nem oe esh roois, gen han
eho-oe nem han e-khoorh.

 اووه إف الس إمبى إسطوى: * باڤلوس بى أبوسطولوس
هواو
ُ  خين هان إي: او إشرويس
ُ او نيستيَّا نيم
ُ  چي خين: نوفى
. نيم هان إيجوره
* Paulus de apostel, met de zoete tong, spreekt over
het vasten en waakzaamheid, dag en nacht.

 فى:  إنى بصوم وسهر:  لسان العطر يقول: * بولس الرسول
. أيام وليال

* Ge Peniwt etqen nif3ov`i : mare4tovbo `nge pekran :
marec`i `nge tekmetovro : ge fwk pe pi`wov 2a `eneh `am3n.

* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo enzje
pekran, mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha eneh amien.
:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤُوي
.اواو شا إينيه أمين
ُ ِ  جي فوك بي بي: اورو
ُ ماريس إي إنجي تيك ميت
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U
is de heerlijkheid in eeuwigheid Amen.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد أمين
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* Pimairwmi `n`aga;oc @ Pa¡ I=y=c ]]ho
`erok @ `mperhit caja[y `mmok @ nem
nibaempi `nrefernobi.
*Pie mai roomie en aghathos, pa tshois Iesoes tie tie
ho erok, em per hiet sa kha tshie emmok, nem nie
va em pie en ref er novie.
:  باتشويس إيسوس تي تيهو إيروك: * بي ماي رومي إن أغاثوس
. نيم ني فا إمبي إنريف إيرنوفي: إمبير هيت صاجاتشي إمموك
* U die Goed zijt en Menslievend bent: mijn Heer
Jezus, ik vraag U: plaats mij niet aan Uw
linkerhand: samen met de bokken, de zondaars.

 أسألك ال:  سيدي يسوع المسيح: * يا محب البشر الصالح
. مع الجداء الخطاة: تطرحني علي شمالك

* Oude on `mperjoc nyi @ je ]cwoun `mmok an @
masenak `ebolharoi @ vyetcebtwt `mpi`,rwm
`n`eneh.
* Oe ze on em per khos nie, zje tie soo-oen emmok
an, ma she-nak evol haroi, fie et seb-toot em pie
ekroom en eneh.

: صواون إمموك أن
 جي تي: * اوذيه اون إمبير جوس ني
ُ
 في إت سيب طوت إمبي إكروم إن: هاروي
ماشي ناك إيفول
ّ
.إينيه
* En zeg niet tegen mij: “Ik ken u niet, ga weg van
mij, jullie die gereed zijn, voor het eeuwige vuur.”

:  إذهب عني أيها المعد:  إني ما أعرفك: * وال تقل لي أيضا ا
.للنار األبدية

* }`emi gar qen oume;myi @ je `anok ourefernobi @
ouoh na`hbyou`i tyrou ethwou @ ceouwnh `ebol
`mpek`m;o.
* Tie e-mie ghar gen oe methmie, zje anok oe ref er
novie, oewoh na ehvie oe-wie tieroe et hoo-oe, se oeonh evol em pek emtho.

: اوريف إير نوفي
ُ  جي أنوك: او ميثمي
ُ * تي إيمي غار خين
اواونه إيفول إمبيك
اووه نا إهفي اووي تيرو
ُ  سي: إتهواو
ُ
.إمثو
* Want ik weet waarlijk, dat ik een zondaar ben, en
al mijn slechte daden, zijn zichtbaar voor U.

 كلها:  وأعمالي الرديئة:  اني خاطئ: * ألني أعلم بالحقيقة
.ظاهرة امامك

* }jo `n`t`cmy `nte pitelwnyc @ eiws `ebol eijw
`mmoc @ je V] ,w nyi `ebol @ je `anok
ourefernobi.
* Tie kho en et esmie ente pie teloonies, eej osh evol
eej kho emmos, zje Efnoetie koo nie evol, zje anok
oe ref er novie.

 إي اوش إيفول إيجو: * تي جو إن إت إسمي إنتي بي تيلونيس
.اوريف إيرنوفي
ُ  جي أنوك:  جي إفنوتي كوني إيفول: إمموس

*Ik spreek met de stem van de tollenaar, roepende
en zeggende: “O God vergeef mij, want ik ben een
zondaar.”

 أنا:  اللهم إغفر لي:  صارخا ا قائالا: * أقول بصوت العشار
.الخاطئ

* Aiernobi aiernobi @ Pa¡ I=y=c ,w nyi `ebol @ je
`mmon bwk `naternobi @ oude `mmon=o=c `nat,w `ebol.

* Ai er novie ai er novie, pa tshois Iesoes koo
nie evol, zje emmon vook en at er novie, oe ze
emmon etshois en at koo evol.
:  باتشويس إيسوس كوني إيفول: أي إير نوفي
ّ أي إيرنوفي
ّ *
اوذي إممون تشويس إن أت
ُ : جي إممون فوك إن أت إيرنوفي
.كو إيفول
* Ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, mijn Heer
Jezus vergeef mij, want er is geen dienstknecht
zonder zonde, en geen Heer zonder vergeving.
:  ألنه ليس عبد بال خطية:  يا ربي يسوع إغفر لي: * أخطأت أخطأت
.و ال سيد بال مغفرة

* Moi nyi P¡ `noumetanoi`a @ `e`pjintaermetanoin @
`mpate `vmou mas;am `nrwi @ qen nipuly `nte
`amen].
* Moi nie Eptshois en oe metania, e-ep zj-ien ta er
metanien, em pa-te efmoe ma esh tam en rooi, gen
nie pie-lie ente amentie.

 إم: إإبجين طا إيرميطا نين: * موي ني إبتشويس إن ُؤ ميطانيَّا
.  خين ني بيلي إنتي أمينتي: روي
باتي إفمو ما إشطام إن
ّ

* Schenk mij berouw, o Heer, zodat ik mij bekeren
zal, voordat de dood mijn mond sluit, achter de
poorten van de hades.

:  قبل ان يسد الموت فمي:  توبة لكي أتوب: * أعطني يا رب
.في ابواب الجحيم

* Ouoh on `nata]logoc @ qa nai tyrou `etaiaitou @
pi`krityc `mmyi I=y=c @ `n;of e;na]hap `eroi.

* Oewoh on en at a-tie loghos, ga nai tieroe
etai ai toe, pie ekrie-ties emmie Iesoes, enthof
eth-na tie hap eroi.
 بي:  خاناي تيرو إيطاي أيطو: * اووه اون إنطا تي لوغوس
. إنثوف إثنا تي هاب إيروي: إكريتيس إممي إيسوس
* En schenk mij ook een antwoord, voor alles
wat ik heb gedaan, o Jezus de rechtvaardige
Rechter; U zult mij oordelen.
 يسوع القاضي:  عن كل ما فعلته: * ولكي أعطي أيضا ا جوابا ا
. هو يدينني: العادل

* Ourefsenhyt pe Pa=c=w=r @ ef`esenhyt qa peflaoc @
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan kata
peknis] `nnai.
* Oe ref shenhiet pe pa Sootier, ef e-shenhiet ga pef laos, hoos aghathos oewoh em mai roomie, nai nan kata
pek nieshtie en nai.
 هوس:  إف إي شينهيت خا بيف الؤس: اوريف شينهيت بي باسوتير
ُ *
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: أغاثوس اووه إم ماي رومي

* Mijn Verlosser is barmhartig, en genadig jegens
zijn volk, U die Goed zijt en Menslievend bent,
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشر:  يترأف علي شعبه: * رؤوف هو مخلصي
.إرحمنا كعظيم رحمتك
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* }nycti`a nem pi`slyl @ qen outoubo nem
oumetcemnoc @ nem ou`agapy `natdoloc @
nai ne ny`esauranaf `mP=,=c.

* Tie niestia nem pie eshliel, gen oe toevo nem oe
met semnos, nem oe aghapie en at zolos, nai ne nie
e-shav ranaf em Piegristos.
 نيم:  خين او طوڤو نيم اوميت سيمنوس: * تى نيستيا نيم بى إشليل
. ناى ني نى إشاڤ راناف إم بخريستوس: او أغابى إن أت ذولوس
* Het vasten en het bidden, met reinheid en
zuiverheid, en liefde zonder bedrog; daarin heeft
Christus behagen.
 هما اللذان:  ومحبة بغير غش:  بطهارة وعفاف: * الصوم والصالة
. يرضيان المسيح

* }=n=y=c @ qen ounehpi nem ourimi @ nem ou`agapy
`natmetsobi @ nai ne ny`esauranaf `mpia;nobi.
* Tie niestia nem pie eshliel, gen oe nehpie
nem oe riemie, nem oe aghapie en at met
shovie, nai ne nie e-shav ranaf em pie athnovie.
 نيم او:  خين او ِنهبى نيم او ريمى: * تى نيستيا نيم بى إشليل
.  ناى ني نى إشاڤ راناف إمبى أثنوڤى: أغابى إن أت ميت شوڤى
* Het vasten en het bidden, met rouwklacht en
geween, en een onwankelbare liefde; daarin
heeft de Zondeloze behagen.

 هما:  ومحبة بغير رياء:  بنحيب وبكاء: * الصوم والصالة
. اللذان يرضيان الذى بال خطية

* }=ny
= c= @ qen ouhyt ef;ebi`yout @ nem ou=p=na
eftennyout
@
nai
ne
ny`esauranaf
`mvyettoubyout.
* Tie niestia nem pie eshliel, gen oe hiet ef
thevi-oet, nem oe pnevma ef ten nie-oet, nai
ne nie e-shav ranaf em fie et toe vie-oet.
 نيم او إبنڤما:  خين اوهيت إف ثيفيوت: * تى نيستيا نيم بى إشليل
. ناى ني نى إشاف راناف إمفى إتطو ڤيوت: إف تي نييوت
* Het vasten en het bidden, met een nederig
hart, en een verbroken geest; daarin heeft de
Zuivere behagen.

 هما:  وروح منسحق:  بقلب متواضع: * الصوم والصالة
. اللذان يرضيان الطاهر

* }==n=y=c @ ny`etaunohem `mpisomt `n`alou `n`agioc @
Cedrak Micak Abdenagw @ `ebol qen ]`hrw
`ncate.
* Tie niestia nem pie eshliel, nie etav nohem
em pie shomt en a-loe en akhios, Sedrak
Miesak Abdenagho, evol gen tie ehro en sa-te.
 نى إيطاڤ نوهيم إمبى شومت إن آلو إن: * تى نيستيا نيم بى إشليل
.  إيڤول خين تى إهرو إنصاتي:  سيدراك ميساك أبديناغو: أجيوس
* Het vasten en het bidden, hebben de drie
heilige jongelingen, Sadrak, Mesak en
Abednego, van de vuuroven gered.

:  هما اللذان خلصا الثالثة فتية القديسين: * الصوم والصالة
. من أتون اللهيب: .سدراك وميساك وأبدناغو

* }=ny
= c= @ n
` ;wou pe `phoplon `mpi[ro @ n
` ;wou ne
ny`etoumosi `nqytou @ `nje ni`,ricti`anoc.
* Tie niestia nem pie eshliel, en thoo-oe pe ep
hoplon em pie etshro, en thoo-oe ne nie etav
moshie en gietoe, enzje nie egriestianos.

 إنثواو بي إب هوبلون إمبى: * تى نيستيا نيم بى إشليل
 إنچي نى:  إنثواو ني نى إتوموشى إنخيتو: إتشرو
. إخريستيانوس
* Het vasten en het bidden, zijn de wapens
van de overwinning, en de levensweg, die de
Christenen volgen.

:  وهما اللذان يسلك:  هما سالح الغلبة: * الصوم والصالة
. فيهما المسيحيون

* Hiten ]nycti`a nem pi`slyl @ afer`pem`psa `nje
Abraam @ e;re V] jwili `erof @ nem
nefaggeloc =e=;u.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, af er ep
em epsha enzje Abra-am, eth-re Efnoetie
khooi-lie erof, nem nef ankhelos eth-oewab.

 أف إير إب إمبشا إنچي: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 نيم نيف أنجيلوس إثؤاب:  إثري إفنوتى جويلى إيروف:أبرآم
* Door het vasten en het bidden, is Abraham
waardig gemaakt, om God te ontvangen, met
Zijn heilige engelen.

:  أن يضيف هللا عنده:  إستحق إبراهيم: * بالصوم والصالة
. مع مالئكته األطهار

* H=i=t=e=n @ af`ini `e`pswi `n`icaak @ `nou;ucia
ectoubyout @ af]myini `eP=,=c.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, af ie-nie eepshooi en Isa-ak, en oe thiesia es toe vie-oet,
af tie mienie e-Piegristos.

 آڤ إينى إإبشوى إن: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إفتى مينى إي: ثيسيا إس طوڤيوت
 إن او: إيصآك
ِ
. بخريستوس
* Door het vasten en het bidden, werd Isaak
geofferd, als een rein offer, als voorafbeelding
van Christus.

 معطيا:  ذبيحة طاهرة:  أصعد اسحق: * بالصوم والصالة
. إشارة للمسيح

* H=i=t=e=n @ afnohem `nje Iakwb @ `ebol qen pefcon
`ycau @ ouoh af[i `nou`cmou `ebolqen pefiwt.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, af no-hem
enzje Jakoob, evol gen pef son Iesav, oewoh
af etshie en oe esmoe evol gen pefjoot.
 إيڤول:  أفنوهيم إنچي ياكوب: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 اووه أفتشى إن او إسمو إيڤول خين: خين بيف صون إيصاڤ
.بفيوت
* Door het vasten en het bidden, werd Jakob
gered, van zijn broeder Esau, en hij ontving
de zegen van zijn vader.

 وأخذ:  من عيسو أخيه: ص يعقوب
َ  َخل: * بالصوم والصالة
. بركة من أبيه

* H=i=t=e=n @ `aP¡ senhyt qa pefbwk @ pi`aga;oc Iwb
pi`;myi @ ouoh af] naf `noutal[o.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, a-Eptshois
shenhiet ga pef vook, pie aghathos Joob pie
ethmie, oewoh af tie naf en oe tal etsho.

 أإبشويس شينهيت خابيف: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 اووه أفتى ناف إن:  بى أغاثوس يوب بي إثمى: ڤوك
. اوطالتشو
* Door het vasten en het bidden, had de Heer
erbarmen met Zijn dienaar, de rechtvaardige
goede Job, en Hij schonk hem genezing.

 الصالح البار:  تراءف الرب على عبده: * بالصوم والصالة
.  ومنحه الشفاء: أيوب

* H=i=t=e=n @ au`wli `niwcyv @ af`erouro `ejen
<ymi @ ouoh afnohem `ebolqen ]porny.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, av
oolie en Joosief, af er oero ezjen Kiemie,
oewoh af nohem evol gen tie pornie.
 أف:  أڤ اولى إن يوسيف: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
.  اووه أفنوهيم إيڤول خين تى بورنى: إير اورو إيچين كيمى
* Door het vasten en het bidden, werd
Jozef verhoogd, heerste hij over Egypte,
en werd hij gered van de zondares.
:  وملك على مصر:  إرتفع يوسف: * بالصوم والصالة
. وخلص من الزانية

H=i=t=e=n @ `aV] `wli `mpefjwnt @ `ebolha
niremnineu`y @ ouoh afnahmou `ebol qen nounobi.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, a Efnoetie
oolie em pef khoont, evol ha nie rem Nienevie, oewoh af nahmoe evol gen noe novie.

 أإفنوتى اولى إم بيف: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 اووه أفناهمو إيڤول خين:  إيڤول ها نى ريم نى نيڤى: جونت
.نونوڤى
* Door het vasten en het bidden, hief God zijn
boosheid op, van het volk van Nineveh, en
redde hen van hun zonden.

:  عن أهل نينوى:  رفع هللا غضبه: * بالصوم والصالة
. وخلصهم من خطاياهم

* H=i=t=e=n
@
ni`provytyc
nem
ni`;myi
@
auer`provyteuin tyrou @ e;bytf qen ou;o `nry].
*Hieten tie niestia nem pie eshliel,
nie
eprofieties nem nie ethmie, av er eprofietevien, tieroe, ethvietf gen oe-tho en rietie.

 نى إبروفيتيس نيم نى: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إثڤيتف خين اوثو:  أڤ إير إبروفي تيڤين تيرو: إثمى
.إنريتى
* Door het vasten en het bidden, profeteerden,
alle profeten en rechtvaardigen, over Hem in
vele opzichten.

:  واألبرار من أجله:  تنبأ جميع األنبياء: * بالصوم والصالة
. بأنواع كثيرة

* H=i=t=e=n @ ni`apoctoloc `n`agioc @ afouorpou
euerkurizin @ qen ]oikoumeny tyrc.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, pie
apostolos en akhios, af oe orpoe ev er
kieriezien, gen tie iekoemenie tiers.

 نى أبوسطولوس إن: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 خين تى إيكومينى:  أف اواوربو إڤ إيركيريزين: أجيوس
. تيرس
* Door het vasten en het bidden, werden de
heilige apostelen, uitgezonden om te
prediken, in de hele wereld.

 فى:  ليكرزوا:  أرسل الرسل القديسين: * بالصوم والصالة
. جميع المسكونة

* H=i=t=e=n @ ni`ctaurovoroc nem nidikeoc @ nai `aV]
[wrp nwou @ `nhannis] `mmuctyrion.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, nie estavro
foros nem nie zieke-os, nai Efnoetie etshoorp
noo-oe, en han niestie em miestirion.

 نى إسطاڤروفوروس نيم: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إن هان نيشتى إم:  ناى أإفنوتى إتشورب نواو: نى ذيكيؤس
. ميستيريون
* Door het vasten en het bidden, openbaarde
God, grote mysteries, aan de rechtvaardigen
en kruisdragers.

 للصديقين:  عظيمة:  كشف هللا أسرارا: * بالصوم والصالة
. والبسى الصليب

* H=i=t=e=n @ nia;lytyc `mmarturoc @ auervorin
pi`,lom `natlwm @ `nte ]metmarturoc.
* Hieten tie niestia nem pie eshliel, nie athlieties em martieros, av er forien pie eklom en
atloom, ente tie met martieros.

 نى أث ليتيس إم: * هيتين تى نيستيا نيم بى إشليل
 إنتي تى:  أڤ إيرفورين إمبى إكلوم إن أتلووم: مارتيروس
. ميت مارتيروس
* Door het vasten en het bidden, ontvingen de
overwinnende martelaren, de kroon van het
martelaarschap, die niet verwelkt.

 اإلكليل غير:  نال الشهداء المجاهدون: * بالصوم والصالة
.  الذى للشهادة: المضمحل

*Daniyl afernycteuin @ af`s;am `nrwou `nnimou`i @
`mpou[inem pefcwma @ e;be pi`slyl nem ]nycti`a.

* Dani-iel af er niestevien, af eshtam en
roo-oe en nie moewie, em poe etshie
nem pef sooma, ethve pie eshliel nem tie
niestia.
 أف إشطام إنرواو إن نى موى: * دانييل أف إيرنيس تيڤين
.  إثڤي بى إشليل نيم تى نيستيا:  إمبو إتشي نيم بيف سوما:
* Daniël heeft gevast, en sloot de muilen der
leeuwen, zij deerden zijn lichaam niet, door
het bidden en het vasten.

 من:  فلم تمس جسده:  فأغلق أفواه األسود: * صام دانيال
. أجل الصالة والصوم

* Pencwtyr afernycteuin @ `n`hme `n`ehoou nem `hme
`n`ejwrh @ sa`ntef`tcabon `mpimwit @ `etennaoujai
`ebol hitotf.
* Pensootier af er niestevien, en ehme en ehooe nem ehme en e-khoorh, sha entef et savon
em pie mooit, e-ten na oe-khai evol hietotf.
 إن إهميه إن إيهواو نيم إهميه إن: * بين سوتير أف إيرنيس تيڤين
 إي تين نا اوجاى:  شا إنتيف إت صاڤون إمبى مويت: إيجوره
. إيڤول هيطوطف
* Onze Verlosser heeft gevast, veertig dagen
en veertig nachten, om ons de weg te leren,
waardoor wij gered worden.
:  حتى علمنا الطريق:  أربعين يوما وأربعين ليلة: * صام مخلصنا
. التى نخلص بواسطتها

* Maren`slyl `ntenernycteuin @ qen oume;myi
nem outoubo @ oumeu`i nem ou`agapy @ enws `ebol
enjw `mmoc.
* Maren eshliel en ten er niestevien gen oe
methmie nem oe toevo, oe mevie nem oe
aghapie, en oosh evol en khoo emmos.

 خين او ميثمى نيم او: * مارين إشليل إن تين إيرنيس تيڤين
. إن اوش إيڤول إنجو إمموس:  او ميڤيء نيم او أغابى: طوڤو
*Laten ons bidden en vasten, met
rechtvaardigheid en reinheid, een goed
geweten en liefde, roepende en zeggende:

 صارخين:  وضمير ومحبة:  ببر وطهارة: ص ِل ونصم
َ * فلن
. قائلين

* Je Peniwt etqen nivyou`i @ vyetcwoun `nnameu`i
@ kata peknai `aripameu`i @ `n`hryi qen `;metouro
`nnivyou`i.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, fie et soooen en na mevie, kata pek nai arie pa mevie,
en ehrie gen eth met oero en nie fie-oewie.
 كاطا:  فى إتصواون إن نا ميڤيء: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
.  إن إهرى خين إثميت اورو إن نِى في ُّؤى: بيك ناى أرى باميڤىء
* Onze Vader die in de hemelen zijt, die mijn
gedachten kent, gedenk mij volgens Uw
genade, in het Koninkrijk der Hemelen.

 إذكرنى فى:  العارف أفكارى: * أبانا الذى فى السموات
.  السموات كرحمتك: ملكوت

* J=e @ mareftoubo `nje pekran @ marec`i `nje
tekmetouro @ je vwk pe pi`wou nem pitai`o.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo
enzje pekran, mares ie enzje tek met oero, zje
fook pe pie oo-oe nem pie tajo.

:  ماريف طوڤو إنچي بيكران: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 چي فوك بي بى اواو نيم: ماريس إى إنچي تيك ميت اورو
. بى طايو
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want
van U is de heerlijkheid en de eer.

: ت ملكوتك
ِ  ليأ:  لتقدس اسمك: * أبانا الذى فى السموات
. ألن لك المجد واإلكرام

* J=e
@
vyet`wli
`m`vnobi
`mpikocmoc
@ `mperenten `eqoun `epiracmoc @ alla nahmen `ebolha
piponyroc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, fie et oolie em
ef novie em pie kosmos, em per en-ten e-goen epie rasmos, alla nahmen evol ha pie po-nieros.

 في إت اولى إم إفنوڤى إمبى: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 آال ناهمين إيڤول ها:  إمبير إنتين إيخون إيبى راسموس: كوزموس
. بى بونيروس
* Onze Vader die in de hemelen zijt, die de
zonden der wereld wegneemt, leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van de kwade.

 ال تدخلنا:  يا حامل خطية العالم: * أبانا الذى فى السموات
.  لكن نجنا من الشرير: فى تجربة

* J=e

@ ek`e;
` rencwtem `epi`qrwou `mpirasi @
vyet`wli `m`vnobi et`cmarwout @ nem pekiwt `n`aga;oc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, ek-e ethren
sootem em pie egroo-oe em pie rashie, fie et
oolie em efnovie et esmaroo-oet, nem pek joot en
aghathos.

 إك إي إثرين سوتيم إيبى إخرواو: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 نيم بيك يوت:  في إت اولى إم إفنوڤى إت إسمارواوت: إمبى راشى
. إن أغاثوس
* Onze Vader die in de hemelen zijt, laat ons de
stem vol vreugde horen, Gij die de zonden
wegneemt, en gezegend is met Uw Goede Vader.

 يا حامل الخطية:  أسمعنا صوت الفرح: * أبانا الذى فى السموات
.  مع أبيك الصالح: المبارك

* J=e @ nai nan kata peknis] `nnai @ ouoh moi
nan `mPi=p=na @ `nte ni`provytyc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, nai nan
kata pek nieshtie en nai, oewoh moi nan
em pie Pnevma, ente nie eprofieties.
 ناى نان كاطا بيك نيشتى إن: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
.  إنتي نى إبروفيتيس:  اووه موى نان إمبى إبنڤما: ناى
* Onze Vader die in de hemelen zijt, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade, en schenk
ons de Geest, van de profeten.

 وأعطنا:  إرحمنا كعظيم رحمتك: * أبانا الذى فى السموات
. روح األنبياء

* J=e @ tenhwc `erok `w pi`aga;oc @ enws `ebol
enjw `mmoc @ je `agioc `o ;eoc.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, ten hoos
erok oo pie aghathos, en oosh evol en khoo
emmos, zje akhios o The-os.

 تين هوس إيروك اوبى: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 چيه:  إن اوش إيڤول إنجو إمموس اوبى أغاثوس: أغاثوس
. أجيوس اوثيؤس
* Onze Vader die in de hemelen zijt, wij loven
U o Goede Heer, en roepen uit zeggende:
“Heilige God.”

 صارخين:  نسبحك أيها الصالح: * أبانا الذى فى السموات
.  قدوس هللا: قائلين

* J=e @ ,w nan `ebol `nnenmeu`i @ anon qa
nirefernobi @ `ebolhiten tekmetmairwmi.
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, ko nan evol
en nen mevie, anon ga nie ref er novie, evol
hieten tek met mai roomie.

:  كونان إيڤول إن نين ميڤىء: * چي بنيوت إتخين نى في ُّؤى
 إيڤول هيتين تيك ميت ماى: أنون خانى ريف إير نوڤى
. رومى
* Onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef
ons, onze zondige gedachten, door Uw
Menslievendheid.

:  نحن الخطاة:  إغفر لنا أفكارنا: * أبانا الذى فى السموات
. من ِقبل محبتك للبشر

* Ce pennyb cwtem `eron @ ouoh swpi neman @
`anon qa ny`etem`psa an @ e;rentwbh oube
pekran.
* Se pennieb sootem eron, oewoh shoopie
neman, anon ga nie et em epsha an, ethren
toobh oe-ve pek ran.

 أنون:  اووه شوبى نيمان: * سي بين نيب سوتيم إيرون
.  إثرين طوبه إوڤي بيكران: خانى إت إم إبشا أن
* Ja, onze Meester, hoor ons aan, en sta ons
bij, wij die niet waardig zijn, om Uw Naam aan
te roepen.

:  نحن غير المستحقين:  وكن معنا: * نعم يا سيدنا إسمعنا
. أن نتضرع إلى إسمك

* Ce pennyb pirefsenhyt @ va ni`ahwr
`n]me;nayt @ `mper,an qen nimetathyt @ nem
nimeu`i ethwou `nsouit.
* Se pennieb pie ref shenhiet, fa nie a-hoor en
tie meth-na-iet, em per kan gen nie met at hiet,
nem nie mevie et hoo-oe en shoe-iet.
:  فانى أهور إن تى ميث نا إيت: * سي بين نيب بي ريف شينهيت
. نيم نى ميڤىء إتهواو إتشوويت: إمبير كان خين نى ميت أت هيت
* Ja, onze Genadevolle Meester, de schat van
barmhartigheid, laat ons niet achter in
onwetendheid, en kwade ijdele gedachten.

 ال تتركنا فى:  صاحب كنوز التحنُّن: * نعم يا سيدنا الرؤوف
.  واألفكار الرديئة الباطلة: الجهاالت

* Ce
pennyb
sopten
`erok
@
ouoh
moi
nan `mpenjwk `n`,ricti`anoc @ efranak nem ou`klyroc @
nem ny=e=;u tyrou `ntak.
* Se pennieb shopten erok, oewoh moi nan em
pen khook en egristianos, ef ra-nak nem oe
eklieros, nem nie eth-oewab tieroe entak.

 اووه موى نان إم بين جوك إن: * سي بين نيب شوبتين إيروك
 نيم نى إثؤاب تيرو:  إف راناك نيم او إكليروس: إخريستيانوس
. إنطاك
* Ja, onze Meester, neem ons bij U aan, en
schenk ons de Christelijke volmaaktheid, die
U behaagt, en een erfdeel met al Uw heiligen.

 يرضيك:  وأعطنا كماال مسيحيا: * نعم يا سيدنا إقبلنا إليك
.  مع جميع قديسيك: ونصيبا

Ce pennyb sopten `erok @ ma `pounof `nnen'u,y @
hiten `per`vmeu`i `mpekran @ `w Pen¡ I=yc P=,=c.
* Se pennieb shopten erok, ma ep oe-nof en
nen epshieshie, hieten ep er ef mevie em
pekran, oo Pentshois Iesoes Piegristos.
 هيتين:  ما إبؤنوف إن ِنين إبسيشى: * سي بين نيب شوبتين إيروك
.  او بين شويس إيسوس بخريستوس: إب إير إفميڤى إم بيكران
* Ja, onze Meester, neem ons bij U aan, en
schenk onze zielen blijdschap, door de
gedachtenis van Uw Heilige Naam, o onze
Heer Jezus Christus.

 من قِبل:  وأعطى فرحا لنفوسنا: * نعم يا سيدنا إقبلنا إليك
.  يا ربنا يسوع المسيح: تذكار إسمك

* Ce pennyb sopten `erok @ dikewc `kem`psa
@ `m`p`wou nem `ptai`o @ nem Pekiwt `n`aga;oc.
* Se pennieb shopten erok, zie-keos ek
em epsha, em ep oo-oe nem ep tajo, nem
pek joot en aghathos.
 إم إب:  ذيكيؤس إك إمبشا: * سي بين نيب شوبتين إيروك
.  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواو نيم إبطايو
* Ja, onze Meester, neem ons bij U aan,
U bent waarlijk waardig, de glorie en de
eer, met Uw Goede Vader.
 المجد:  بالحقيقة أنت مستحق: * نعم يا سيدنا إقبلنا إليك
.  مع أبيك الصالح: واإلكرام

* Ce pennyb va ]`exouci`a @ tenhwc `erok qen
nieuvomi`a @ tenouwst `mmok qen niek`klyci`a @ icjen
]nou sa ]cunteli`a.
* Se pennieb fa tie eksoesia, ten hoos erok gen
nie ev fomia, ten oe-oosht emmok gen nie
ekliesia, ies zjen tie-noe sha tie sientelia.

 تين هوس إيروك خين نى إڤ فوميا: * سي بين نيب فاتى إكسوسيا
 إس چين تينو شاتى سين: إكليسيا
 تين اواوشت إمموك خين نى:
ِ
. تيليا
* Ja, onze Almachtige Meester, wij prijzen U
met lofzangen, en wij aanbidden U in de
kerken, nu en tot in eeuwigheid.

 ونسجد لك:  نسبحك بالمدائح: * نعم يا سيدنا يا ذا السلطان
.  من اآلن وإلى اإلنقضاء: فى الكنائس

*Tote rwn naqici an @ ouoh penlac na,arwf

an @ encaji `m`ptaio @ `nte ]nycti`a nem pi`slyl.

* To-te roon na giesie an, oewoh pen las
na karof an, en sazj-ie em eptajo, ente tie
niestia nem pie eshliel.
 إن:  اووه بين الس نا كاروف أن: * توتي رون ناخيسى أن
.  إنتي تى نيستيا نيم بى إشليل: صاچى إم إبطايو
* Dan zal onze mond niet vermoeid raken,
en onze tong niet ophouden, de eer uit te
spreken, van het vasten en het bidden.

:  إذ ننطق بكرامة:  وال يسكت لساننا: * حينئذ ال يتعب فمنا
. الصوم والصالة

* Kurie `ele`ycon =K=e @ `anon qa pek`placma cotten
@ ouoh nai nan tyren @ `w piouro `n`epouranion.

* Kyrië eleison Kyrië eleison, anon ga
pek eplazma sot-ten, oewoh nai nan
tieren, oo pie oero en epoeranion.
:  أنون خابيك إبالزما سوتتين: * كيرياليسون كيرياليسون
.  اوبى اورو إن إيبورانيون: اووه ناى نان تيرين
* Heer ontferm U Heer ontferm U, verlos
ons want wij zijn Uw schepping, en wees
ons genadig, o Hemelse Koning.
 وإرحمنا:  نحن جبلتك َخ ِلصنا: * يا رب ارحم يا رب ارحم
.  أيها الملك السمائى: كلنا

* K=e =K=e @ jokten qen pinah] etcoutwn @
ouoh `ariten `nem`psa loipon @ e;ren[i `ebolqen
nekmuctyrion.
* Kyrië eleison Kyrië eleison, khok-ten gen pie
nahtie et soe-toon, oewoh arie-ten en em epsha
liepon, ethren etshie evol gen nek miestierion.

:  جوك تين خين بى ناهتى إت صوطون: * كيرياليسون كيرياليسون
 إثرين تشى إيڤول خين نيك: اووه أرى تين إن إم إبشا ليبون
. ميستيريون
* Heer ontferm U Heer ontferm U, maak ons
volmaakt in het rechte geloof, en maak ons ook
waardig, om deel te hebben aan Uw Mysteries.

:  كملنا فى اإليمان المستقيم: * يا رب ارحم يا رب ارحم
. أن نتناول من أسرارك: وإجعلنا أيضا مستحقين

* K=e =K=e @ `mper`wli `mpeknai `ebolharon @ oude
Pek=p=na `mparaklyton @ alla `wou`nhyt `ejwn.
* Kyrië eleison Kyrië eleison, em per oo-lie em
pek nai evol haron, oe ze pek Pnevma em
paraklieton, alla oo-oe en hiet e-khoon.

 إمبير اولى إم بيك ناى إيڤول هارون: * كيرياليسون كيرياليسون
.  آال اواو إنهيت إيجون:  اوذي بيك إبنڤما إم براكليتون:
* Heer ontferm U Heer ontferm U, neem Uw
genade niet weg van ons, en ook niet Uw
Geest de Parakleet, maar wees geduldig met
ons.

 وال:  ال تتزع عنا رحمتك: * يا رب ارحم يا رب ارحم
.  بل تأن علينا: روحك المعزى

* Marenouwst `mpencwtyr@ pimairwmi `n`aga;oc@
je `n;of afsenhyt qaron@ af`i ouoh afcw] `mmon.
Maren oe-oosht em Pensootier, pie mai roomie en
aghathos, zje enthof af shenhiet garon, af ie oewoh
af sootie emmon.

 بى ماى رومى إن: * مارين اواووشت إم بين سوتير
 أفئى اووه:  جى إنثوف أف شينهيت خارون: أغاثوس
.أفسوتى إممون
* Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede
en Menslievende, want Hij had erbarmen met ons,
Hij kwam en verloste ons.

:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: * فلنسجد لمخلصنا
.آتى وخلصنا

Afsluiting van de
Doxologieën
ختام الذكصولوجيات

Afsluiting van de Doxologieën
ختـام الــذكصــولــوجيــــات
* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
`
ten¡ `nnyb tyren
];e`otokoc @ etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.
* Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie
et-e re-kie en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie
theotokos: et-oi em parthenos en sie-joe nieven.

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ma]ho `mvyetaremacf @ Pencwtyr
`naga;oc @ `ntef`wli `nnaiqici `ebolharon @
`ntefcemni nan `ntefhiryny.
*Matie ho em fie etar e-masf: Pensotier in aghathos: intef
o-lie in nai gisie evol haron: intef semnie nan intef hirinie.

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

 أن يـرفـع عنـا هــذه:  ُمخ ِلصنـا الصالح: * إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Xere ne w
` 5par0enoc : 5ovrw `mm3i `n`
al30in3 : xere p
` 2ov2ov `nte penjenoc
: `are`gfo nan `nEmmanov3l.

* Shere ne oo tie parthenos, tie oero emmie en
aliethienie, shere epshoe-shoe ente pen khenos, a-re
ekhfo nan en Emmanoe-iel.
 شيري:  تي أورو إممي إن آليثيني: * شيري ني أوتي بارثينوس
. آري إجفو نان إن إممانوئيل: إبشوشو إنتي بين جينوس
*Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet zij
de trots van ons geslacht, u baarde ons Emmanuël.

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* Ten5ho `aripenmevi : w
` 5`proc tat3c `eten
hot : nahren Penu I=3c P=xc : `nte4xa
nennobi nan `ebol.
* Ten tie ho a-rie pen mevie, oo-tie eprosta-ties e-ten hot,
nahren Pentshois Iesoes Piegristos, entef ka nen novie nan
evol.
 أوتى إبروس: * تين تيهو آرى بين ميفئى

 ناهرين بين شويس: طاتيس إي تين هوت
 إنتيف كانين نوفى نان: إيسوس بخرستوس
.إيفول
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
Index - الفهرس

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

De Afsluitende Canon
van Metten
قانون ختام باكر

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon.

* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U,
Heer ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن
*Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke
`agi`w pneumati :

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
ern3ctevin `e`hr3i e` gwn `n`hme `n`ehoov
nem `hme n
` `egwrh : 2a `nte4cotten qen
nennobi.
er niestevien eehrie e-khoon, en ehme en eho-oe
nem ehme en e-khoorh , sha entef sot-ten gen nen
novie.

إيرنستيفين إإهري إيجون إن إهمي إن إيهواو نيم إهمي إن
. شا إنتيف سوتتين خين نين نوفي: جوره
Die voor ons gevast heeft, veertig dagen en veertig
nachten. om ons te verlossen van onze zonden.
.  حتي خلصنا من خطايانا: الذي صام عنا أربعين يوما ا و أربعين ليلة

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e
`eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @
* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison
Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc
]metouyb `nte Mel,icedek @

@

* Ak etshie et garies em Mooisies, tie
met oe-wieb ente Melshiesedek,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت اوويب إنتى
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj
`n`ahi `nte Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en
a-hie ente Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال

* de ouderdom van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @
]covi`a `nte Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia
ente Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون

* de uitverkoren kennis van David, de
wijsheid van Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i
`ejen ni`apoctoloc :

* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie
ezjen nie apostolos.
* بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني
. أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neerdaalde over de apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho
`eratf
`mpeniwt
ettaiyout
`nar,y`ereuc papa abba (...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho
eratf, em pen joot et tajoet en arshie erevs,
papa ava (…) ,

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا

* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen
nou`;ronoc@ `nhanmys `nrompi nem
hancyou `nhirynikon .

* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
* De God des hemels bekrachtige hen op hun
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

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

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.إن كوليم
* en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a
nennobi nan `ebolqen ouhiryny
kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef
ka nen novie nan evol gen oe hierienie, kata
pef nieshtie en nai.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. إيفول خين او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته
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قانون الختام

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

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

De hymne Allieloeja,
zje ef mevie

لحن الليلويا جى إفميفئى

Gelovigen

يـقــول الـشعب

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب

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

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

Gezang Tie shoerie
لحن تى شوري

De hymne Tie shoerie

لحن تي شوري

%2ovr3

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

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

Het responsorium
van de Praxis
مرد اإلبركسيس

Voor de Maagd Maria

للعذراء مريم

`aripamev`i w
`
Pau : `aripamev`i w
`
Panov5 : `aripamev`i `w Paovro :
ak2an`i qen tekmetovro.
a-rie pa meevie o pa tshois, a-rie pa meevie o pa
noetie, a-rie pa meevie o pa oero, ak shan ie gin tik
mit oero.

 أري باميفئي او با: اوبانوتي
 أري باميفئي: أري باميفئي او باشويس
ُ
.اورو
ُ  أك شان إي خين تيك ميت: اورو
ُ
“Gedenk mij O mijn Heer, gedenk mij O mijn God,
gedenk mij O mijn Koning, wanneer U in Uw
koninkrijk komt.”
 متي جئت فى:  إذكــــرني ياملكي:  إذكــــــرني يا إلهي: إذكـــــرني ياربي
.ملكوتك

Slotzang na Het Responsorium van de Handelingen ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) 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
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.وخلصتنا

Een hymne Meghaloe
لحن ميغالو

Een hymne Meghaloe

لحن ميغالو

Mejalov arxiè`erevc ic tovc `e`wnac
axranton `ajioc `o0eoc :
Meghaloe arshie erevs ies toes e-o nas
agrandon akhios o Theos :
: مي غالو أرشى إيريفس إيس طوس إي اوناس أكرانطون
: أجيوس اوثيؤس
De grote reine aartspriester tot in
eeuwigheid, Heilige God :
: رئيس الكهنة األعظم إلي األبد الطاهر قدوس هللا

Een hymne Meghaloe

لحن ميغالو

Kata t3n ta7in tov Melxicedek
telioc `ajioc icxvroc.
Kata tien taksien toe Melshiesedek telios
akhios is shieros.
كاطا تين طاكسين تو ميلشي سيديك تيليوس أجيوس إيس
.شيروس
Naar de ordening van de volmaakte
Melchisedek, Heilige Sterke.
. علي طقس ملكي صادق الكامل قدوس القوي

Een hymne Meghaloe

لحن ميغالو

Ocarkw0enta ek `Pnevmatoc `ajiov
ke `ajiac Mariac t3c par0enov meja to
mvct3rion `ajioc a0anatoc `ele`3con `3mac.

O sarkoo thenta ek Pnevmatos akhioe ke
akhias Marias ties parthenoe megha to
miestierion akhios athanatos eleison iemas.
 أجيو كي أجياس مارياس تيس: او صاركو ثينتا إك إبنفماطوس
.  أجيوس أثاناطوس إيليسون إيماس:  ميغا طو ميستيريون: بارثينو
Gij die het vlees hebt aangenomen door de Heilige
Geest en uit de heilige Maagd Maria, met een groot
mysterie, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.

: المتجسد من الروح القدس ومن القديسة مريم البتول بسر عظيم
. قدوس الذي ال يموت الذي صلب عنا إرحمنا

A pentshois
أبنشويس

A pentshois

*
A
Penu
I=3c
ern3ctevin `e`hr3i `egwn :

أبنشويس

P=x=c

:

* A pentshois Iesoes Piegristos, er niestevien
e-ehrie e-khoon,
 إيرنيستيفين إإهري: * أبين شويس إيسوس بخرستوس
: إيجون
* Onze Heer Jezus Christus, heeft voor ons
gevast,
:  صام عنــــا: * ربنــــا يسوع المسيح

A pentshois

أبنشويس

* `n`hme `n`ehoov nem `hme `n`egwrh :
2a `nte4cotten qen nennobi.
* en ehme en eho-oe nem ehme en e-khoorh,
sha entef sot-ten gen nen novie.
 شا إنتيف: إيهواو نيم إهمي إن إيجوره
* إن إهمي إن
ُ
.سوتتين خين نين نوفي
* veertig dagen en veertig nachten, om ons te
verlossen van onze zonden.
 حتى خلصنا من: * أربعيـن يومــــــا ا وأربعيـن ليلـــــة
.خطايانـــــــــــا

A pentshois

أبنشويس

* Anon hwn marenern3ctevin : qen
ovtovbo nem ovme0m3i :
* Anon hoon maren er niestevien, gen oe
toevo nem oe methmie,
او
ُ طوفـو نيم
ُ او
ُ  خين: * أنون هون مارين إيرنيستيفين
: ميثمي
* Laat ons ook vasten, met reinheid en
rechtvaardigheid,
:  بطهــــــارة وبــر: صــــــم
ُ * ونحــــن أيضا ا فلن

A pentshois

أبنشويس

* Ovoh `ntener`procevxec0e
enw2 `ebol engw `mmoc.

:

* oewoh en ten er epros ev shes-te, en oosh
evol en khoo emmos.
* اووه إنتين إير إبروس إفـشي ستي إنوش إيفول إنجو
.إمموس
* en laat ons bidden, roepende en zeggende.
. صارخيــــن قائليـــــن: * ونُص ِل

A pentshois

أبنشويس

* Aiernobi aiernobi : Pau I=3c xw
n3i `ebol :
* Ai er novie ai er novie, pa tshois Iesoes koo
nie evol,
:  باتشويس إيسوس كوني إيفول: آي إيرنوفي
ّ آي إيرنوفي
ّ *
* Ik heb gezondigd, ik heb gezondigd, mijn
Heer Jezus vergeef mij,
:  يا ربي يسوع إغفر لي: * أخطأت أخطأت

A pentshois

أبنشويس

* ge `mmon bwk `naternobi
ovde `mmon soic `natxw `ebol.

:

* zje emmon vook en at er novie, oe ze
emmon etshois en at koo evol.
 أوذي إممون تشويس إن: * جي إممون فوك إن أت إيرنوفي
. أت كو إيفول
* want er is geen dienstknecht zonder zonde,
en geen Heer zonder vergeving.
.  و ال سيد بال غفران: * ألنه ليس عبد بال خطية

A pentshois

أبنشويس

* Ge Peniwt etqen nif3ov`i :
mare4tovbo `nge pekran :
* Zje penjoot et gen nie fie-oewie, maref toevo
enzje pekran,
 ماريف طوفـو إنجي: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤوي
:بيكران
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw
Naam worde geheiligd,
:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات

A pentshois

أبنشويس

* Marec`i `nge tekmetovro : ge fwk
pe pi`wov 2ani `eneh.
* mares ie enzje tek met oero, zje fook pe pie
oo-oe sha nie eneh.
 جي فوك بي بي ِ اواو شا: * ماريس إي إنجي تيك ميت اورو
.ني إينيه
* Uw koninkrijk kome, want van U is de
heerlijkheid in eeuwigheid.
. ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد: ت ملكوتــك
ِ * ليأ

A pentshois

أبنشويس

*
Ov`c0oinov4i
pe
Maria
ov`c0oinov4i etqen tecnegi :

:

* Oe estoi noefie pe Mareeja, oe estoi noefie et
gen tes nezj-ie,
او إسطوي نوفي اتخين تيس
ُ : او إسطوي نوفي بي ماريا
ُ *
: نيجي
* De wierook is Maria, de wierook is in haar
schoot,
:  البخور الذي في بطنها: * البخور هو مريم

A pentshois

أبنشويس

* O`c0oinov4i acmici `mmo4 : 2a4xa
nennobi nan ebol .
* oe estoi noefie asmiesie emmof, shaf ka nen
novie nan evol.
 شاف كانين نوفي نان: او إسطوي نوفي أسميسي امموف
ُ *
. إيفول
* de wierook die zij heeft gebaard, vergeef
ons onze zonden.
.  كي يغفر لنا خطايانا: * البخور الذي تلده

A pentshois

أبنشويس

* Marenhwc nem niajjeloc : enw2
ebol engw `mmoc :
* Maren hoos nem nie ankhelos, en oosh evol
en khoo emmos,
 إن اوش إيفول إنجو: * مارين هوس نيم ني أنجيلوس
: إمموس
* Laat ons lofzingen met de engelen en
uitroepen zeggende:
:  صارخين قائلين: * فلنسبح مع المالئكة

أبنشويس

A pentshois

* Ge a7ia
5par0enoc.

a7ia

a7ia

:

Maria

* zje aksia aksia aksia, Mareeja tie parthenos.
.  ماريا تي بارثينوس: * جي أكسيا أكسيا أكسيا

* “Waardig, waardig, waardig is de
Maagd Maria.”
.  يا مريم العذراء: * مستحقة مستحقة مستحقة
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
* Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4tac0o4 : `ntecwnq `nge
te4yvx3 .
* Zje ek oe-oosh em efmoe an, em pie ref er
novie, em efrietie entef tas tof, entes oon-g
enzje tef epsie-shie.
 إم إفريتي إنتيف:  إمبي ريف إيرنوفي: * جي إك اواوش إم إفمو آن
.  إنتيس اونخ إنجي تيف إبسيشي: طاس طوف
* Want U wilt niet, de dood van de zondaar, maar dat
hij zich bekeert, en zijn ziel leeft.

.  و تحيا نفسه:  مثل أن يرجع:  موت الخاطئ: * ألنك ال تشاء
* li-enneke le teshe2, mewte algatie2, mithle en jarkhe3, we
te7ja nefseho.

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
* Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai

:
`ariov`i
neman
tekmet`aja0oc .

:

kata

* Matas-ton Efnoetie, egoen e-pek oe-khai,
arie oe-wie neman, kata tek met aghathos.

 أري اووي:  إيخون إي بيك اوجاي: * ما طاس طون إفنوتي
. كاطا تيك ميت أغاثوس: نيمان
* Leid ons terug, o God, naar Uw verlossing,
handel met ons, volgens Uw goedheid.

.  كصالحك:  و إصنع معنا:  إلي خالصك: * ردنا يا هللا
* Rodene ja allah, iele galasike, we esna3 me3ne, ke
sala7ike.

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Hina `ntenhwc `erok : nem
nixerovbim :
* Hiena enten hoos erok, nem nie
Sheroebiem,
:  نيم ني شيروبيم: * هينا إنتين هوس ايروك
* Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim,

:  مع الشاروبيم: * لكي نسبحك
* Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

.  صارخين قائلين: * والسيرافيم
* wa el-Serafiem, sarie-giena ka-ielien :

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ge `xovab `xovab `xovab : Pu
pipantok ratwr :
* Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Eptshois pie pantokrator,
:  إبتشويس بي باندوكراطور: * جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
*“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,

: الرب الضابط الكل
 أيها: * قدوس قدوس قدوس
ُ

* Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo eldabet elkol,

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* Ten]ho `erok `w =U=c :=c @
e;rek`areh `e`pwnq `mpenpatriar,c @

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

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

* pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof hiezjen
pef ethronos.
 ما طاجروف هيجين بيف: ) بى أرشى إيريفس...( * بابا آفا
. إثرونوس
* paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

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

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

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

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

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

Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

* abba (...) pi`epickopoc
matajrof hijen pef`;ronoc .

@

* ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

 ماطاجروف هيجين بيف: ) بى إي بيسكوبوس...( * آفا
. إثرونوس
* abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn
zetels.

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

* elanba (...) oskofana (motranna), thabethoe 3ala
korsieh .

De Aspasmos Watos
ُ األسبسمس وا
طس

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
5cwovn
ge
`n0ok
ov`aja0oc
: `nre42enh3t ovoh `nna3t : `aripamev`i
qen peknai : 2a `eneh `nte pi`eneh.
Tie soo-oen zje inthok oe aghathos, in rif shinhiet
oewoh in na-iet, a-rie pa meevie gin pek nai, sha
ineeh inte pie ineeh.

:  إنريف شينهيت اووه إن نا إيت: او أغاثوس
ُ اون جي إنثوك
ُ تي صو
. شا إينيه إنتي بي إينيه: أري باميفئي خين بيك ناي
Ik weet dat U goed bent, barmhartig en genadig,
gedenk mij in Uw genade, tot in de eeuwen der
eeuwen.

 إذكـــــرني:  صالح رؤوف ورحيــــم: أنــــــا أعـرف أنــــك
. إلي أبـد األبــــــــــد: برحمتـــــك

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

5twbh `mmok `w Pau I=3c : `mpercohi `mmoi
qen pekgwnt : ovde on qen pek`mbon
: `mper5`cbw `ntametat`emi.
Tie toovh immok o pa tshois Iesoes, im pir so hie immoi gin
pek khoont, oe zee on gin pek im von, im pir tie is voo in ta
mit at ee-mie.

ي خين بيك
ّ  إمبير صوهي إممو: تي طوبه إمموك او باشويس إيسوس
 إمبيرتي إسفو إن طاميت أت: اوذي اون خين بيك إمفون
ُ : جونت
. إيمي
Ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet in Uw toorn, en
kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw boosheid.

:  والبرجــــــزك:  أن التبكتني بغضبـــــك: أطلب اليـــــــك ياربي يســـــوع
. تــــؤدب جهالتي

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
A=l =al =al @ P=,=c afernycteuin `e`hryi
`ejwn @ `n`hme `n`ehoou nem `hme `n`ejwrh
@ nai nan kata peknis] `nnai.
Allieloeja, allieloeja, allieloeja, Piegristos af er
niestevien e-ehrie e-khoon en ehme en eho-oe nem
ehme en e-khoorh, nai nan kata pek nieshtie en nai.

 بخرستوس أف إيرنستيفين إإهري إيجون إن: الليلويا الليلويا الليلويا
. ناي نان كاطا بيك نيشتي إن ناي: إهمي إن إيهواو نيم إهمي إن إيجوره
Halleluja, halleluja, halleluja Christus heeft voor ons
gevast, veertig dagen en veertig nachten, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade.

 المسيح صام عنا أربعين يوما و أربعين: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
. إرحمنا كعظيم رحمتك: ليلة

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
Ajioc `ajioc `ajioc Kvrioc cabaw0
: `pl3r3c `o ovranoc ke 3
` j3 t3c `ajiac
cov do73c.
Akhios akhios akhios Kierios sava-ot, eplieries o
oeranos ke ie khie ties akheejas soe zoksies.

 كيريوس صافا اووت إبلى ريس او: أجيوس أجيوس أجيوس
. اورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
ُ
Heilig, heilig, heilig, is de Heer Sabaot, hemel en
aarde zijn vol van Uw heilige glorie".
 السماء واألرض مملوءتان من، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مجدك األقدس
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Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
Gebed van de
Breking : O Meester,
Heer, Almachtige God

الـرب
 أيها السي ُد: ال ِقسمة
ُ
اإللهُ ضابط الك ِ ّل

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اال ،الاااـذي
أيهاااا السااايد الاااـرب اإللاااه ضاااابط الكا ِ
ااـم .وعـ َل َمناااـا
أرساااـ َل ابناااـَه الـوحياااـ َد إلاااى العالا ِ
النامااـوس والـوصايااـا المكتوبااـةَ فااي اإلنجيـااـ ِل
َ
المقـدس .
ِ
O Meester, Heer, Almachtige God, die Zijn
Eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden
heeft. Hij heeft ons de wet en de geboden, die
in het Heilig Evangelie geschreven zijn,
geleerd.

de Grote Vastentijd

(1)

ِقسمة الصــوم المقـــدس

خرجاان
اللذان ي
وعلمنا أن الصو َم والصالةَ هما
ِ
ِ
َ
انس ال يخااـرج
الشا
َ  إن هااـذا الجا:  إذ قااـا َل،اياطين
. والصوم
بشيء إال بالصال ِة
ِ

En Hij heeft ons geleerd dat door het vasten
en het bidden duivels uitgedreven kunnen
worden, toen Hij zei : “Dit geslacht vaart niet
uit dan door bidden en vasten.”

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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اـذان رفعااـا إيلـي اـا إلااى
الصااوم والصااالة همااا الـلا ِ
اـب األسـااـو ِد.
اماء ،وخلـ َ
السا ِ
صـااـا دانيـااـا َل ماان جا ِ
اااـذان ع َِمـااااـ َل بهمااااا
الصااااوم والصااااالة همااااا الـلا ِ
ااـوس والــوصاياااـا
مـاااـوسى ،حتاااى أخـَاااـذَ النامـا
َ
المكتـوبـةَ
بإصبـع اللـه.
ِ
Het vasten en bidden hebben Elia opgeheven
ten hemel en Daniël uit de leeuwenkuil gered.
Door het vasten en bidden heeft Mozes
bewerkt dat hij de geboden ontving,
geschreven door de vinger Gods.
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ِقسمة الصــوم المقـــدس

الـلـاـذان عـ َ ِمـاـ َل بهماـا
الصــوم والصــالة همـاـا
ِ
 وغـَفاـ َر لهـااـم، فــَرح َمهـااـم اللااـه،أهااـل نينــااـوى
َ ورفـَع غ
. ضبــه عنهـــم
َ ،خطـايـاهـــم

Door het vasten en bidden hebben de mensen
van Nineveh bewerkt dat God zich over hen
heeft ontfermd, hun zonden heeft vergeven en
Zijn boosheid van hen heeft opgeheven.

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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اـذان عـ َ ِمـااـ َل بهمـااـا
الصـااـوم والصااالة همـااـا الـلـا ِ
األنبيــاء ،وتـنبــأوا مــن
ِ
أجاـل مجايء المسياـحِ
قـبـ َل َمجـِيـئـه بأجيـا ِل كثيــرة .

Door het vasten en bidden hebben de
profeten bewerkt dat zij hebben geprofeteerd
over de komst van Christus, vele generaties
voor Zijn komst.

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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الصـااـوم والصااالة همااا الـلـااـذان عـ َ ِمـااـ َل بهمااـا
األماااااـم،
الــرساااااـل ،وبشـاااااـروا فاااااي جميـاااااـع
ِ
وصيــروهـااـم مسيحيـيااـن ،وعـَمــدوه اـم بإسـااـم
القـــدس.
ب
ِ
اآل ِ
ِ
واإلبــن والـــروحِ
Door het vasten en bidden hebben de
apostelen bewerkt dat zij hebben gepredikt
aan alle volken, hen tot christenen hebben
gemaakt en hen hebben gedoopt in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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الصاااوم والصاااالة همـاااـا الـلاااـذان عـ َ ِماااـ َل بهماااا
الشهـداء ،حتى سفكـوا دماءهـم مـن أجـ ِل إسا ِـم
سـا َ
اـن
اـراف الح َ
اـرف اإلعـتا َ
المساايحِ ،الااـذي اعتـا َ
نــطي .
أمــام
بيــالطس البـ ِ
َ
bidden hebben de
hun bloed is vergoten
van Christus, die de
betuigd voor Pontius

Door het vasten en
martelaren bewerkt dat
omwille van de Naam
goede belijdenis heeft
Pilatus.

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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ااـذان عـ َ ِماااـ َل بهمـاااـا
الصاااوم والصاااالة هماااا الـلـا ِ
َ
ب،
األبـااااـرار
والصـديقااااـون ولبـْااااـاس الصليـااااـ ِ
اااـوق
وسكنـااااـوا فااااي الجبااااـا ِل والبااااـراري وشقـا ِ
الملاـك
األرض ،مـن أجـاـ ِل عـِظاـ َ ِم محبـَتهاـم فاي
ِ
ِ
المسيحِ .
Door het vasten en bidden hebben de
rechtvaardigen, vromen en kruisdragers.
bewerkt dat zij hebben geleefd in de bergen,
wildernissen en holen der aarde, omwille van
hun grote liefde voor Christus de Koning.

ِقسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

كاـل شــاـر بطهـاـارة
ونحـن أيضا فلنصــم عـاـن ِ
وبــااااااـر ،ونـتـقــااااااـدم إلااااااى هــااااااـذه الـذبيحااااااـ ِة
المقـدسااـ ِة ونتناااول منهااا بشكااـر  .لكااي بقلااـب
طاهااااـر ،ونفـااااـس مستنيـااااـرة ،ووجااااـه غيـااااـ ِر
مخـزي،
Laten ook wij vasten van ieder kwaad, met
reinheid en rechtvaardigheid, en laten wij
toetreden tot dit heilige offer en eraan
deelnemen met dankbaarheid. Opdat met een
rein hart, een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte,

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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وإيمــان بال ريـاـاء ،ومحباـة كاملـاـة ،ورجــاـاء
ااااـر خاااااـوف ،أن
ثــابـاااااـت ،نجسااااار بدالاااااـة بغيـا ِ
نـدعا َ
ااـوك ياااـا اللاااـه اآلب القاااـدوس الاااـذي فاااي
ت ،ونقـول  :أبـانـا الـذي في السمــوات ...
السمـوا ِ
een oprecht geloof, een volmaakte liefde en
een onwankelbare hoop, wij het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees tot U te
bidden, o God, Heilige Vader die in de
hemelen zijt, en te zeggen:
…Onze Vader die in de hemelen zijt
الفهرس Index -

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(2)
Gebed van de
Breking : U bent de
barmhartige God

 أنتَ هـو اللـه: ال ِقسمة
الرحـوم
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ِقسمة الصــوم المقـــدس

 الاـذي،كال أحاـد
ِ أنتَ هـو اللـه الرحـوم مخلاص
 الاـذي أضااا َء لناـا نحااـن،خالصاانا
تـَجساـد ألجاـ ِل
ِ
َ  الــااـذي صـااـا َم عنااـا أربعيا. الخطااـاة
اـن يــومااـا
َ
. وأربعيـن ليلـــة بســـراليـنـْطـق بــه
U bent de barmhartige God, de Verlosser van
iedereen, die het vlees heeft aangenomen
voor onze verlossing, die ons, zondaars, heeft
verlicht;
die voor ons veertig dagen en veertig nachten
heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie;

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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ت وأعطانااا جسااـدَه
الااـذي أنـقـَـذنااـا ماان المــااـو ِ
ااران خطـاياااـانا.
الـمـقــاااـدس ود َمـاااـه الكاااري َم لغفا ِ
الااااـذي كـَلـااااـم الجمااااـ َع وتالميـااااـذَه القــديسيا َ
اااـن
االطهــار قــائـال :
ورسلـَـه
َ
die ons gered heeft van de dood en ons Zijn
Heilig Lichaam en Kostbaar Bloed gegeven
heeft tot vergeving van onze zonden; die
sprak tot de menigten en tot zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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هاااـذا هاااـو خباااـز الحياااـا ِة الاااـذي نـَـاااـَز َل مـاااـن
ليـاـس كماـا أكا َل أبـاؤكــاـم المـاـن فاى
السمــاء،
ِ
َ
البـريـــ ِة ومـاتــوا.

Dit is het brood des levens dat uit de hemel is
nedergedaald. Niet zoals uw vaderen in de
woestijn het manna hebben gegeten en zijn
gestorven .

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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ماان يأكاال جسـااـدي ويشـااـرب دمااي يحيــااـا إلااى
ااـر .
األبــاااـ ِد ،وأناااـا أقـيمـاااـه فاااى اليــا ِ
ااـوم األخيــا ِ
اب
فـلهاـذا نسااـأل ونطلااب مـاـن
ِ
صالحااـك يـااـا محا َ
سنــااااااـا وأجسا َدنــااااااـا
طهـااااااـر نـفـو َ
البشــا ِ
اااااـرِ ،
وأروا َحنـــا.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken op
de laatste dag. Daarom vragen en bidden wij
Uw Goedheid, U die de mens liefheeft, reinig
onze zielen, lichamen en geesten,

ِقسمة الصــوم المقـــدس
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اـر
لكااى بقلـااـب طاهــااـر نسـتجااـر بــدالـااـة بغيــا ِ
خــاااـوف أن نصاااـر َ
َ
أبيــاااـك القـااااـدوس
و نحاااـو
ت ونقاااـول  :أبـاناااـا الاااـذي فاااى
الاااـذي فاااى السمـاااـوا ِ
السمـــوات ...

opdat met een rein hart wij het wagen met
vrijmoedigheid en zonder vrees te roepen tot
Uw Heilige Vader die in de hemelen zijt en te
zeggen:
…Onze Vader die in de hemelen zijt
الفهرس Index -
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Psalm 150

Yalmoc =r=n

150 المزمور

* 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 .
َ لك يارب المجد
َ * المجد
.  هلليلويا: 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:  بأوتــار: * 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:  واإلبـن: * 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 إللهنـا 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 إللهنـا: * هلليلويا هلليلويا
* ellioeje ellioeje al-makhd le2ilehona ellioeje.

150 المزمور

Psalm 150

* Iycouc pi,rictoc `psyri
cwtem `eron ouoh nai nan.

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
.  إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح إبــن اللـه
Index - الفهرس
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Het uitdelen van de communie - التوزيع

) 150 ( المزمور

Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Een hymne Oe nieshtie
em miestierion

اونيشتي إم ميستيريون
ُ لحن

Een hymne Oe nieshtie em miestierion
اونيشتي إم ميستيريون
ُ لحن
* Ovni25
`mmvct3rion
:
e4ca`p2wi
`eninovc
`nrwmi
:
pe
`pginmo2i
`mPen=c=wr
:
eta4`i
a42wpi `n23ri `nrwmi.

* Oe nieshtie em miestierion, ef sa epshooi e-nie
noes en roomie, pe ep zj-ien moshie em pen
Sootier, etaf ie af shoopie en shierie en roomie.
 بي:  إفصا إبشوي إيني نوس إن رومي: * اونيشتي إم ميستيريون
. إيطاف إى أفشوبي إن شيري إن رومى: إبجين موشي إم بين سوتير
* Een groot mysterie, dat het menselijk verstand te
boven gaat, is de levensweg van onze Verlosser, die
kwam en de Zoon des Mensen werd.

 الذي أتي:  هو سعي مخلصنا:  يفوق عقول البشر: * سر عظيم
.وصار إبن بشر

* Pimairwmi `naja0oc : f3eta42an2 `mP=ic=l
: `n=m `nrompi hi`p2a4e : a4`i a42wpi `n23ri `nrwmi .
* Pie mai roomie en aghathos, fie etaf shansh
em Piesra-iel, en ehme en rompie hie ep shafe, af ie af shoopie en shierie en roomie.
 إن:  في إيطاف شانش إم بيسرائيل: * بي ماي رومي إن أغاثوس
. أفئي أفشوبى إن شيري إن رومي: إهمي إن رومبي هى إبشافي
* Hij die Goed en Menslievend is, die veertig
jaar voor Israël heeft gezorgd, in de wildernis,
kwam en werd de Zoon des mensen.
:  أربعين سنة في البرية:  الذي عال إسرائيل: * محب البشر الصالح
.أتي و صار إبن بشر

* Eta4gwk `mpi0ebio : menenca =l `nrompi `nc3ov :
a4swmc a4ern3ctevin: `n=m `n`ehoov nem =m `n`egwrh.
* Etaf khook em pie thevio, menensa map en
rompie en sie-joe, af etshie ooms af er
niestevien, en ehme en eho-oe nem ehme en
ekhoorh.
:  مي نينصا ماب إن رومبي إنسيو: * إيطاف جوك إمبي ثيفيو
 إن إهمي إن إيهواو نيم إهمي إن: أفتشي اومس أف إيرنيستيفين
.إيجوره
* Hij doorstond de volle nederigheid, en werd
na dertig jaar gedoopt, en Hij heeft gevast,
veertig dagen en veertig nachten.
 إعتمد وصام: * ولما أكمل التواضع بعد ثالثين سنة من الزمان
.أربعين يوما وأربعين ليلة

* Na4x3 nem ni03rion : eta4ern3ctevin hi p
` 2a4e
: hina `nten`iri `mpe4r35 : qen `pc3ov `nten3cixi`a.
* Naf kie nem nie thierion, etaf er niestevien
hie ep sha-fe, hiena en ten ierie em pef rietie,
gen ep sie-joe en ten ie-siekia.
 هينا:  إيطاف إيرنيستيفين هي إبشافي: * نافكى نيم نى ثيريون
. خين إبسيو إنتين إي سيكيا: إنتين إيرى إم بيف ريتي
* Hij verbleef met de wilde dieren, toen hij
vastte in de woestijn, opdat wij zoals Hem
zouden doen, in de tijden van afzondering.
 في:  لكي نصنع مثله:  لما صام في البرية: * وكان مع الوحوش
.زمن وحدتنا

* Amwini `ntenws oubyf @ ouoh `ntenrimi nahraf
@ enws `ebol enjw `mmoc @ `m`vry] `etaf`tcabon.
* Amooinie en ten oosh oe vief, oewoh en ten
riemie nahraf, en oosh evol en khoo emmos,
em efrietie etaf et sa von.
 إنؤش:  اووه إنتين ريمي ناهراف: * أمويني إنتين اوش اوفيف
. إم إفريتي إيطاف إتصافون: إيفول إنجو إمموس
* Komt laten wij tot Hem roepen, en wenen
voor Hem, en roepen en zeggen, zoals Hij ons
heeft geleerd:
. كما علمنا:  صارخين قائلين:  و نبكي أمامه: * تعالوا نصرو نحوه

* 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.
:  ماريف طوفـو إنجي بيكران: * جي بينيـوت إتخين ني فيؤوي
 جي فوك بي بي ِ اواو شا ني: ماريس إي إنجي تيك ميت اورو
.إينيه
* Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, want van U
is de heerlijkheid in eeuwigheid.
: ت ملكوتــك
ِ  ليأ:  ليتقــــــدس اسمك: * أبانا الـــذي فى السمــــوات
.ألن لك المجـــــــد إلي األبـــــد

* Picwma nem pi`cnof `ntak @ pe `p,w `ebol `nte
nennobi @ nem `]di`a;yky `mberi @ `etakty`ic
`nnekma;ytyc.
* Pie sooma nem pie esnof entak, pe ep koo
evol ente nen novie, nem tie zia-thiekie em
verie, etak ties en nek mathieties.
:  بي إبكو إيفول إنتي نين نوفي: * بي صوما نيم بي إسنوف إنطاك
. إيطاك تيس إن نيك ماثيتيس: نيم تي ذيا ثيكى إمفيري
* Uw lichaam en bloed, zijn voor de vergeving
van onze zonden, en het nieuwe verbond, dat
U heeft gesloten met Uw discipelen.
َ * الجسد والدم الذين
:  مع العهد الجديد:  هما لمغفرة الخطايا: لك
.الذي اعطيته لتالميذك

* Anon an[i `ebol hitotou @ `mpaitupoc etaktyif
nwou @ e;renaif kata cyou niben @ sa pekjin`i
`mmah =b.
* Anon an etshie evol hie to-toe, em pai tiepos
etak tief noo-oe, ethren aif kata sie-joe nieven,
sha pek zj-ien ie em mah esnoetie.
:  إم باي تيبوس إيطاك تيف نواو: * أنون أن تشي إيفول هي طوطو
. شا بيك جين إي إم ماه إسناف: إثرين أيف كاطا سيُّو نيفين
* Wij hebben hiervan genomen, naar het
voorbeeld dat U hun hebt gegeven, om het te
allen tijde uit te voeren, tot Uw Wederkomst.
 لكي نصنعه في:  هذا المثال الذي أعطيته لهم: * فنحن اخذنا منهم
. إلي مجيئك الثاني: كل حين

* }nou an[i `ebolqen pekcwma @ nem pek`cnof
`n`aly;inon @ `apenhyt erberi `eron @ nem ou,w
`ebol `nte nennobi.
* Tie noe an etshie evol gen pek sooma, nem
pek esnof en aliethienon, apen hiet er verie
eron, nem oe koo evol ente nen novie.
 نيم بيك إسنوف إن آليثينون: * تينو أن تشي إيفول خين بيك صوما
. نيم اوكو إيفول إنتي نين نوفي:  بين هيت إير فيري إيرون:
* Wij hebben zojuist genomen, van Uw ware
Lichaam en Bloed, tot vernieuwing van onze
harten, en vergeving van onze zonden.
:  تجديدا لقلوبنا:  من جسدك و دمك الحقيقيين: * اآلن تناولنا
.وغفرانا لخطايانا

* {oji `nnidemwn haron @ e;renjwk `ebol qen
ouhiryny @ je `mmon `ntan `ebyl `erok @ qen
nenhojhej nem nen`;li'ic.
* Etsho zj-ie en nie ze-moon haron, ethren khook
evol gen oe hierienie, zje emmon en tan e-viel
erok, gen nen hokh hekh nem nen ethliepsies.

 إثرين جوك إيفول خين اوهيريني: * إتشوجي إن ني ذيمون هارون
 خين نين هوج هيج نيم نين:  جي إممون إنطان إيفيل إيروك:
.إثليبسيس
* Verdrijf de duivels van ons, om volmaakt
gemaakt te worden in vrede, want wij hebben
niemand dan U, in onze nood en verdrukkingen.

 في:  ألنه ليس لنا سواك:  لنكمل بسالم: * إطرد الشيطان عنا
.ضيقاتنا وشدائدنا

* Je `anon gar pe peklaoc @ nem ni`ecwou `nte
pek`ohi @ cini `nnen`anomi`a @ hwc `aga;oc ouoh
`mmairwmi.
* Zje anon ghar pe pek laos, nem nie esoo-oe
ente pek o-hie, sie nie en nen anomia, hoos
aghathos oewoh em mai roomie.
:  نيم ني إيسواو إنتي بيك اوهي: * جي أنون غار بي بيك الؤس
. هوس أغاثوس اووه إم ماي رومي: سيني إن نين آنوميا
* Want wij zijn Uw volk, en de schapen van Uw
kudde, reken ons onze overtredingen niet toe,
want U bent Goed en Menslievend.
 كصالح و:  تجاوزعن آثامنا:  وخراف قطيعك: * الننا نحن شعبك
.محب البشر

* Ouoh `ariten `nem`psa @ `mpek`hmot w
` pirefnohem
@ qen nai `ehoou enoi `na;nobi @ nem ounycti`a
ectoubyout.
* Oewoh a-rie-ten en em epsha, em pek ehmot
oo pie ref no-hem, gen nai eho-oe en oi en ath
novie, nem oe niestia es toevieoet.
 خين:  إم بيك إهموت اوبي ريف نوهيم: * اووه أريتين إن إم إبشا
. نيم اونيستيا إس طوفيوت: ناي إيهواو إن اوي إن أث نوفي
* En maak ons waardig o Redder, Uw genade
te ontvangen, dat wij deze dagen zonder
zonden voltooien, en met een reine vasten.
 ونحن بال:  أيها المخلص في هذه األيام: * وإجعلنا مستحقين نعمتك
. مع صوم نقي: خطية

* Marenmenre nen`eryou @ `nten`iri `mpi;ebi`o @ je
`ebolhiten ]`agapi @ sanjwk `ebol `nnientoly .
* Ma-ren menre nen e-riejoe, en ten ierie em
pie thevio, zje evol hieten tie aghapie, shan
khook evol en nie en to-lie.
 جي إيفول: إنتين إيرى إم بى ثيه فيو: * مارين مينري نين إيريوو
. شان جوك إيفول إن ني إندولي: هيتين تي آغابي
* Laten wij elkaar liefhebben, en nederig zijn,
want door de liefde, vervullen wij de
geboden.
 نكمل:  الننا بالمحبة:  ونصنع التواضع: * ولنحب بعضنا بعضا
.الوصايا

* Pinomoc nem ni`provytyc @ pe ]`agapi
`na;metsobi @ je `ebolhiten ]`agape @ ten[i
`mpi,w `ebol.
* Pie nomos nem nie eprofieties, pe tie
aghapie en ath met shovie, zje evol hieten tie
aghapie, ten etshie em pie koo evol.
:  بي تي آغابى إن أث ميت شوفي: * بي نوموس نيم ني إبروفيتيس
. تين إتشي إمبي كو إيفول: جي إيفول هيتين تي آغابي
* De liefde zonder huichelarij, is de grondslag
van de wet en profeten, want door de liefde,
ontvangen wij vergeving.
 ألننا من ِقبَل:  هما المحبة التي بغير رياء: * الناموس واألنبياء
. ننال المغفرة: المحبة

* <a `vro `nniek`klycia efouyn nan @ jokten qen
pinah] etcoutwn @ hina `nten[i `mpiws @ `etenhot
`ebolqen rwk.
* Ka efro en nie ekliesia ef oe-ien nan, khokten gen pie nahtie et soe toon, hiena en ten
etshie em pie oosh, e-ten hot evol gen rook.
 جوكتين خين بي ناهتي: * خا إفرو إن ني إكليسيا إف اووين نان
 إيتين هوت إيفول خين:  هينا إنتين إتشي إمبي اوش: إيت سوطون
.روك
* Open voor ons de poorten van de kerken, en maak
ons volmaakt in het rechte geloof, opdat wij de
getrouwe belofte, mogen horen uit Uw mond:

:  وكملنا في اإليمان المستقيم: * إجعل أبواب الكنائس مفتوحة لنا
.فمك
ِ لكي ننال الوعد الصادق من

* Je `amwini haroi n
` ;wten @ ny`et`cmarwout `nte
Paiwt @ `ari`klyronomin `mpiwnq @ e;myn `ebol sa
`eneh.
* Zje amoinie haroi enthooten, nie etesmaroooet ente pajot, arie eklieronomien em pie oong, ethmien evol sha eneh.
 أري:  ني إت إسمارواوت إنتي بايوت: * جي أمويني هاروي
. إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إمبي اونخ
* “Komt tot mij, o gezegenden van Mijn Vader,
en erft het leven, dat tot in eeuwigheid is.”
.  إلي األبد:  رثوا الحياة الدائمة:  يا مباركي أبي: * القائل تعالوا إلي
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مدائح التوزيع
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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: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى
ُ  تين:  تى إترياس إيت جيك إيفول:إثؤواب
.أو أوناس
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, de
volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en verheerlijken Hem.

. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نصرو:  تمجدك كل الطغمات: أبانا الذى فى السموات
. يا أبانا الذى فى السموات: إليك فى الضيقات
Onze Vader die in de hemel zijt, Door alle
rangen wordt U verheerlijkt, Tot u, in
verdrukking, roepen wij, O onze Vader
die in de hemel zijt
Abane
el
lezie
fil
samawaat
:
toemgidoeka kol el taghamaat : nasrog
ileika fil dikaat : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وليتبارك فى كل حين: ليتقدس إسمك يا معين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إرحم عبيدك الخاطئين:
Dat uw Naam geheiligd mag worden, En
gezegend te allen tijde, Ontferm U over
Uw dienaren, O onze Vader die in de
hemel zijt.
Le ya takadess iesmoka ya mo3ien : wa
leyatabarak fie kole 7ien : er7am
3abiedak el gate-ien : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  وروحك القدوس يملك قلبي: ليأتى ملكوتك يا ربي
. يا أبانا الذى فى السموات: هذا رجائي وطلبي
Uw koninkrijk kome O Heer, En Uw
Heilige Geest dale op ons neer, Dat is
mijn hoop en wat ik begeer, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Le ya-ty makotek ya rabi : wa ro7ak el
koddoes yamlok kalbi : haza ra-gaie wa
talabi : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 نافذه ونحن لها خاضعين: لتكن مشئتك فى كل حين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إجعلنا الوامرك طائعين:
Dat Uw wil te allen tijde geschiedt, en
alles gebeurt zoals U het ziet, help ons te
doen wat U gebiedt, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Le takoen mashi-atoke fi kole 7ien :
nafeze we ne7no laha gadie3ien :
eg3alna le awamrak ta-3ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 على األرض أنت السيد المالك: السماء كذلك
كما فى
ِ
. يا أبانا الذى فى السموات:  نج عبيدك من المهالك:
U regeert in de hemel, zo ook op aard,
behoed O Heer voor elk gevaar, uw volk
dat bidt vóór het altaar, O onze Vader die
in de hemel zijt.
Kama fie el sama-ie kazaliek : 3ala el ard
ente el sseied el malik : nagie 3abiedak
min al mehelik : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 أعطنا اليوم يا ذا المجد: خبزنا الذى للغد
. يا أبانا الذى فى السموات:  مراحمك كثيرة ال تعد:
Geef ons heden ons dagelijks brood, Uw
verheven glorie zij geloofd, Uw genade is
talrijk en groot, O onze Vader die in de
hemel zijt.
gobzanna el lezie lil ghed : a3tina al
yawma ya ze almagd : mara7mak kasiera
la to3ad : ya abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا ربي بمراحمك ال تنسانا: وأغفر لنا ذنبونا يا موالنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  كرحمتك وليس كخطايانا:
Vergeef onze schulden, O Majesteit
Vergeet ons niet in uw goedheid Naar uw
genade, niet onze zondigheid, O onze
Vader die in de hemel zijt.
We eghfer lana zienobna ya mewlaana:
ya rabi be mara7mak la tansanna :
kara7matika we laysa kka-gatajanaa : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

:  إلينا واألعداء المسيئين: كما نغفر نحن للمذنبين
. يا أبانا الذى فى السموات: علمنا أن نكون متسامحين
Net als dat wij vergeven aan, hen die ons
wat hebben misdaan, leer ons, o Heer,
onze wrok verslaan, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Kamma naghfer na7noe lil moznibien :
ilayna we el e3da2 el moesi-ien 3alemna
en nekoen moetasemie7ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 وإن سمحت فال تتخلى عنا: وال تدخلنا فى تجربة يا إلهنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  على إحتمال التجارب أعنا:
Leid ons niet in bekoring of enig kwaad,
En wees met ons als U ze toestaat, Help
ons de verzoekingen doorstaan, O onze
Vader die in de hemel zijt.
Wele todgilna fi tagreba ya ielahna : we
in seme7t fa le tatagalla 3anna : 3ala
e7temaal el tagarin a3ienna : ya abana el
lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

َ أنت:  يا صاحب األمر والتدبير: لكن نجنا من الشرير
. يا أبانا الذى فى السموات: يا إلهي على الكل بصير
Maar God verlos ons van het kwaad,
Almachtige Heer, ons toeverlaat, U bent
het die over allen waakt, O onze Vader
die in de hemel zijt.
Lakin nagiena min el el shirier : ya sa7ib
el amr we el tadbier : enta ya ielahie 3ala
el koli basier : ya abana el lezie fil
samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

 يا رب بمعونتك إشملنا: بالمسيح يسوع ربنا أقبلنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  وبصوتك المفرح إسمعنا:
Door Jezus Christus, Heer neem ons
aan, Omring ons met uw hulp en laat,
Ons O Heer Uw blijde stem verstaan, O
onze Vader die in de hemel zijt.
Bil el masie7 yesoe3 rabenna ikbalna :
yarabi be ma3ontak ieshmilna : wa
besawteke el moefre7 isma3na : ya
abana el lezie fil samawaat.

lofzang Onze Vader die in de hemel zijt مديح أبانا الذي في السموات

َ ألن
 والمجد والعظمة والقدرة: 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 نصرو 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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Psalm 150
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Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
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مديح األحد األول
( أحد الكنوز )

مديح األحد األول (أحد الكنوز)
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الصوم الصوم للنفس ثبات
ذاك يخلص من كل الضربات
والملكوت
البر
اطلبوا
مثبوت
مجيئه
فهذا
بادروا بالرحمة لكل احد
فانه قيل ال تهتموا بالغد
الغربان
فراو
تأملوا
فاألب يقوتها مع غيرها من الحيوان

بلجاجه
وقفوا
جدوا
وليمضى لصديقه وقت الحاجه

طوبى لمن صام عن الزالت
السموات
ملكوت
ويرث
وال تفكروا فى الكسوة والقوت
وهللا عنده كل الخيرات
بعد
فيما
تنظروا
وال
فالرزق مضمون فيها هو آت
التى ال قوت لها وال أوطان
فأنتم أولى يا آل الحسنات
فى طلب الرحمة بسذاجة
ليفترض منه ثالث خبزات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

بمودتكم
اعداءكم
حبوا
وصلوا ألجل من يطردكم
خاف الموقف يوم الزحمة
فعلى الرحماء تحل الرحمة
داوم فان آخر ساعة
وأما المرتحل بغير بضاعة
ذاك اليوم فيه أعظم معونة
وهى تساعد أهل المسكونة
ربى قال اطلبوا تجدوا
اقرعوا يفتح لكم فاجتهدوا

وأحسنوا الى من يبغضكم
واغفر الخيك سبع مرات
واعط صدقة تزداد نعمة
كوبى آلل البر والحسنات
يفرح فيها أهل الطاعة
فهو خائف دائم الحسرات
ألن الرحمة تخفف الدينونة
وترفعهم الى أعلى الدرجات
سلوا من فضلة تعطوا
السيئات
بالرحمة
قابلوا

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

زيدوا الرحمة باألستغفار
واقرعوا صدوركم مثل العشار
وزيدوه
الرب
سبحوا
ارفعوا اياديكم فى الصلوات ونادوه
شمروا عن ساعد الجد فى الدعا

الودعا
كل
به
لتفرح
روحانيا
صوما
صوموا
وال تقربوا امرا رديا
ضعف النفس يزيد قواها
ومن أحياها ففى الهالك رماها

صلوا بخشوع ليال مع نهار
وقفوا بخضوع فى القداسات
علوا إلى األبد ومجدوه
أبانا الذى فى السموات
أنتم ومن فى السموات معا
باألبديات
مبشرين
نقيا
االدناس
كل
من
باألرضيات
تهتموا
وال
ومن أهلك نفسه احياها
وإن هى ماتت تثمر ثمرات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

طالبوه
لترثوا

يسمعكم
بأن
الملك المعد لكم

ظلمت نفسك وضيعت المدخرات

فأكنز لك كنزا فى السموات
عجل وصلى آلبيك سرا
برا
هذا
لك
ويحسب
غزر دمعك ليكون هاطل
وإياك أن تهوى المجد الباطل
فخر العالم مثل الزهر
وما قدمت يبقى مدى الدهر

يا مباركى ابى تعالوا بأجمعكم
من قبل إنشاء المخلوقات
التى أفسدها السوس واآلفات
وسارع إلى فعل الخيرات
فأبوك يعطيك أعظم أجرا
وبه تدخل فسيح الجنات
ال تتزكى فتصبح عاطل
وإياك أن تميل إلى الشهوات
يمر
وكالبرق
يذبل
عنده فى ملكوت السموات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

قيل الصدقة بال إفشاء
فال تطغى بحب الدنيا
كمل النفس بالصوم النفيس
فينقذك من ضربات إبليس
للرب وزنات فيها اهتموا
كما صام اآلباء واعتصموا
موشى بالصوم رأى النور
فأعطاه سفر التوراه المسطور
ضلت
لما
نينوى
وبالصوم ثالثة ايام صارت

هى من أعظم األشياء
وال تنسى فعل الصلوات
وناجى الرب ذى التقديس
الروحانيات
فى
وتحيا
وتاجروا بها حتى تنمو
الدرجات
أعلى
فبلغوا
وناجى ربه فوق جبل الطور
مع لوحى العشر كلمات
فزعت
يونان
بانذار
مقبولة من بعد اللعنات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

هوذا ايلياس كان نبيا
حيا
ربه
رفعه
حتى
مخلصنا
الرب
هوذا
بالصوم والصالة يهرب عنا
سيأتى الرب فى نصف الليل
يأتى ويعطى الخطاة الويل
فلنرجع يا اخوة ونتوب
يقبل الخاطىء ويمحو الذنوب
ال تنسانا نحن الخطاة
فاقبلنا اليك يا ابن هللا

صائما فى الحال ومصليا
بخيول من نار إلى السموات
ليعرفنا
وصلى
صام
الشيطان اللعين مذلول مهزوم
كما علمنا فى االنجيل
ويكافىء السهارى باألكاليل
فاهلل عادل مخوف مرهوب
ويخلص من كان فى ضيقات
نصرو نحوك طالبين نجاة
واصنع معنا رحمة وإحسان
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مديح األحد الثاني
( أحد التجربة )

مديح األحد الثانى (التجربة)
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

سر عجيب هو سر المسيح
فجاءه الشيطان بوجه قبيح
فقال له إن كنت المسيح
بالتصريح
للحجاره
فقل
قال له اذهب عنى يا شيطان
ليس بالخبز يحيا األنسان
ثم أخذه إبليس فى الحال
وقال ان كنت ابن هللا المتعال
قال له مكتوب فى التوراة
فاحتار إبليس فى عقله وتاه

خرج إلى البرية للتسبيح
االنسان
مثل
ليجربه
والقول عنك هذا صحيح
صيرى خبزا يشبع الجوعان
النه مكتوب فى سفر الديان
االيمان
بكلمة
بل
وأوقفه على جناح هيكل عال
فاطرح نفسك من هذا المكان
االله
الرب
تجرب
ال
وتغلب عليه الذهول والبهتان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الحال
فى
تجرأ
ثم
واألموال
الممالك
وآراه
هذه كلها فى قبضتى
فإن سجدت لى فى وجهتى
قال اذهب عنى يا شيطان
المختص به السجود وااليمان
فمضى ابليس عنه بالحسرات
الوف عساكر مع ربوات
بيقين
الرب
صام
قد
ونسامح اخوتنا المسيئين

وصعد به على جبل عال
وقال له انظر تلك باألعيان
وأرادتى
تصرفى
وتحت
أعطيك الكل بال نقصان
الديان
هللا
ابن
انا
فاعتراه الوجل والخذالن
وجاءت المالئكة تخدمه بالمسرات

االبن
تخدم
ونصير
لنتواضع
وهللا يكافىء أهل

الديان
ثابتين
االيمان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

موسى صام فوق جبل الطور
أعطاه ربه لوحين مسطور
وايلياس بالصوم حبس ماء السموات

كامالت
شهور
وستة
كان أهل نينوى من الكفار
ولما صاموا ثالثة أيام بوقار
من صام وهو فى ضالل
وينقطع منه الرجاء واآلمال
من صام ويعمل عثرة آلخيه
ويكون الشيطان متمكنا فيه

أربعين يوما بغير فتور
فيهما العشرة كلمات ببيان
فلم تمطر ثالث سنوات
وبصالته هطل فى كل مكان
عباد أصنام فجرة أشرار
والغفران
العفو
شملهم
وطلب رحمة فال ينال
ويحرم من نوال االحسان
ويطلب رحمة فال يعطيه
ويرميه فى اسفل النيران

⚫

⚫

من صام وهو غضبان
ويمشى فى العالم كالسكران
طوبى لمن صام باعتصام
طوبى لمن صام وأدخر ليوم الزحام

⚫

⚫

⚫

من ال يرحم فليس يرحم
تعظم
لما
إبليس
ألن
وتتكبر
تتشامخ
ال
تجبر
لما
إبليس
ألن
الرحمان
هللا
فلنسأل
أن يثبتنا على االيمان

للشيطان
مسالما
يكون
كالثعبان
بينهم
ويصير
طوبى لمن صام بغير اثام
ألنه يفوز بنعيم الجنان
ويقع فى أسفل الجحيم ويحطم
الحرمان
فأدركه
سقط
تقع فى الجحيم وتتحسر
صار مخلدا فى النيران
الحاضر فى كل مكان
ويسكننا فردوس الجنان
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مديح األحد الثالث
( أحد اإلبن الشاطر )

مديح األحد الثالث األبن الشاطر
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الصوم هو حصن غير مهدوم
طوبى لكل من بالطهارة يصوم
بفهمك انصت يا انسان
وان اخطأت من فعل الشيطان
تب يا انسان ولو من اآلن
والخالن
األخوه
يتركوك
تأمل فى االبن الشاطر
ونص المثل عندك حاضر
جل االله فى انجيله وقال
جاء االصغر ألبيه وقال

والصالة هى سالح يبقى ويدوم
وال يياس بعد الزالت
خير لك بان ال تخطىء للديان
إبك واندم على السيئات
واخشى من يوم نصب الميزان
وال يعينوك وقت الضيقات
كما قال لك ربك القادر
اسمع قول رب القوات
ابنان
له
كان
انسانا
اعطينى نصيبى فى الميراث

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

حكم بينهم حين قسم المال
أخذ االصغر منهم وجال
حين بذر ماله صار فقير
فحدث فى كورته جوع كبير
خرج وانقطع الى انسان
والكورة هى الدنيا ببيان
ذله وارسله يرعى الخنازير
ومن االيمان صار فقير
االله
الرب
الغنى
ذو
والعقل والحرية قد اعطاه

على أوالده االثنين بكمال
الزالت
بعيش
يبدده
من الصالحات عريان وحقير
وقلت الفضائل والخيرات
من تلك الكورة وهو الشيطان
ومرعى الخنازير هى السيئات
جعله خادم فى الخطايا أجير
وهو يأكل خرنوب الزالت
لما خلقه ستره بغناه
حتى يداوم فى فعل الصالحات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

كالبطران
العطايا
رد
عدم الفضائل وصار جوعان
زاد شوقه أن يمأل بطنه
من فعل الخطايا خاب ظنه
صار وفكر وعقله تفطن
وديار الشر صار لى وطن
شورة أبى لم أسمعها
الخطية حلوة فى أولها
صابر أنا فى جوع وألم
يفضل عنهم خبز الطعام

وأسلم نفسه لي الشيطان
منفيا من فعل الصالحات
ومن الخرنوب يشبع بدنه
وال عند أبيه وجد الخيرات
وقال بيت أبى كان لى موطن
اخدم فيها واصنع الزالت
اقبلها
الشرير
ومشورة
وآخرتها تعب مع حسرات
وكم البى محسوب خدم
وأنا ها هنا فى جوع الزالت

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

اصابتنى الخطايا واألهوال
أمضى واقول له اقوال
ضليت ونسيت أحكام عدلك
اجعلنى مثل أجير عندك
طار الخروف من فم الديب
والخاطى وجد حظا ونصيب
واألجساد
النفس
طبيب
لما رجع له باالستعداد
أظهر له فضله وإحسانه
ورده إلى تاج سلطانه

واآلن انا اسرع ألبى فى الحال
اخطأت قدامك وفى السموات
وال استحق أن أدعى ابنك
فقام ومضى ألبيه بثبات
ومن بعد جهالته صار لبيب
بالرضى والتوبة من الزالت
احتضنه وفى حبه وزاد
انعم عليه بكل الخيرات
حين قبله وعظم شأنه
من بعد ان عدم كل السلطات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

على عبيده قد صاح بالصوت ابنى كان امس مقتول بالموت
قتله متى الديب الممقوت العدو الشيطان باغض الصالحات
على ابنى أنا رحوم رؤوف وأنزل كالمطر على الصوف
وانا باقى له ربوات وألوف وأتانى النقيه من الزالت
غايب عنى مدة وزمان كان قد غربه منى الشيطان
واليوم جانى باكى ندمان فكيف ال أفرح به غاية الفرحات
فتح بابى بالبكاء والنوح فكيف ال افرح به واكون مشروح
للقائه انا بابى مفتوح اقبل وارحم أهل التوبات
فرحى عظيم منصوب عرسى بإبنى كان خاكطىء ورجع لى
يا مالئكة تعالوا افرحوا معى بخروفى الراجع من الزالت

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

قوموا يا كهنة هيئوا الحلة
الصبغة هى الحلة األولى
كللوا إبنى باكليل النور
ليكون بختم الروح مستور
لبسوه خاتم من ذهب ابريز
حتى يكون متيقظ وفريز
البسوه حذاء فى االقدام
وال تلسعه الحية باآلالم
لبست أنا طبع الخروف
وأصير طبعه رحوم رؤوف

ويتحلى
إبنى
ليلبسها
وهى أصل راس كل الخيرات
لبسوه خاتم فى اصبعه مشهور
ومحصن دائما من الزالت
والروح يعطيه عقل وتمييز
وال ينام ليعود للزالت
حتى يكون مستقيظ بقيام
بل يسلم من كل الضربات
حتى أرد العجل المعلوف
متغاير على فعل الحسنات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

العجل للذبح قربوه بسرعة
ذا طبع بنى آدم يدعى
موتى ارسموه يارتب الكهنوت
جئت أرد الخاطى من الموت
ميت ابنى واليوم صار حى
والفرح اليوم واجب على
نتأمل يا أخوه هذه األقوال
المتعال
هلل
نتوب
بل
ضلت
لما
نينوى
ثالثة أيام صامت وصلت

معلوف شبعان من المرعى
عجل معلوف راغب السقطات
انا هو عجل معلوف مثبوت
واسقه هرق دمى فى الكاسات
كان حايد عنى واليوم رجع الى
ابنى عاش من بعد ما وقع ومات

والنداوم على سوء االفعال
فهو يقبلنا بجسن الرجعات
بالصوم والصالة فانها قبلت
فصارت مقبولة بعد اللعنات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

بالخطايا قد رفضه باريه
فارقع عليه كل البلوات
الملهوبة
النار
استحق
إلى جيل االجيال بثبات
بالزنى كان عقله غايب
قبله واعطاه كل الخيرات
من بعد جحود للرب يسوع

هوذا آخاب نظر اليه
ولم يرجع ويتوب لمنشيه
وفرعون حين جحد التوبة
مكتوبة
صارت
وسقطته
تايب
بكى
لما
وداود
راغب
له
رجع
ولما
وبطرس لما بكى بالدموع
بالتوبة قبله وصار مرفوع واعطاه مفاتيح ملكوت السموات
مسلوبة
لخليقتك
ال تعدمنا يارب التوبة انظر
منصوبة وال أحد يخلو من السيئات
اعدائنا
وفخاو

⚫

⚫

⚫

وال تطرحنا من قدام وجهك
اخطأنا فى السموات نحوك
يا من بصومه احيانا
ثبتنا فى صدق األمانة
احميهم
ملتنا
ورتب
نجيهم
والرهبان
النساك

وال تبعد عنا معونتك
وانت الغفور صاحب الرأفات
وانقذنا من أسر اعدانا
وألهمنا الفضائل مع الصالحات
ابقيهم
شعبك
وكافة
والشمامسة احفظهم من سائر الضربات
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مديح األحد الرابع
( أحد السامرية )

مديح األحد الرابع (السامرية)
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الصوم هو شجرة حاملة األثمار
والصالة الدايمة باالستغفار
بااليمان والرجاء تعرف االله
قال من يبذل نفسه عن أحباه
تالميذه قبلوا منه وصية
المحيية
بأقدامه
وكيف
تم بالحب فى هوى المقصود
حدد لرسله شروط وحدود
جابت حواء الثمرة آلدم
جاء آدم الثانى يحيى القادم

وأثمار الصوم نقاوة األفكار
والتوبة عن فعل الزالت
كما أوصانا عنهما من فاه
ليس حب يساويه فى الكرامات
أن ال يدخلوا مدينة سامرية
ارتضى واجتاز تلك الكورات
ان فضل هللا هو غير محدود
وبتحننه جاز تلك الطرقات
فأكل وتعرى وصار نادم
ويصير األرض كما السموات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

حكم الديان بوفاء المديون
بتجسد يفوق كل فنون
ختم للسامرية كنز الحياة
هو يرانا ونحن ال نطيق رؤياه
ذبح العظمة بسيف االتضاع
والضرورة بدلها باالنتفاع
إلهية
جليلة
ذاتا
الحرية
اليها
وترد
رضع الحليب من بكرة بتول

وهو كما هو إله مكنون
ويعلو على أسرار الخفيات
حين سأل منها تسقيه المياه
وتنازل معنا ألحقر الدرجات

وأوهب جنسنا غاية االرتفاع
له المجد الدايم فى كل األوقات
جاءت حتى تحيى البشرية
وترفعها الى أعلى الدرجات
وهو يقوت كل نسمة ويعول
صار يطلب من السامرية ويقول إسقينى قليل من الماء بثبات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

وفضله ليس فم يجده
وهو الرازق بجميع الخيرات
وأعطى ماء الحياة للسامرية
يسوع األزلى منشىء السموات
الخالق صار من عبده يسأل
مانح الطالبين خاص العطيات
كيف تطلب منى ماء بالرغبات
وأنا سامرية من الحقيرات

زيادة الخيرات من يده
كيف القدير يسأل عبده
سأل يشرب ماء جسدانية
انظروا خالق كل البرية
شاركنا فى الشبه والمثال
الغنى المغنى عن كل سؤال
صاحت السامرية إليه بثبات
انت يهودى من أعلى الدرجات
ضمن لها الحياة المرهوب واخبرها ان عنده خاص المطلوب
األبديات
حيوة
وماؤه يفوق لمياه يعقوب وينبوعه

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

طلبت منه قائلة أروينى وعن هذا الينبوع اغنينى
القوات
رب
والشرب من هاهنا أروينى مجاريها
ظهرت امك مطغية لوالدك آدم األول المدعو جدك
انطلقى انت وادع بعلك والنساء والرجال ينالوا البركات
عتق اعتق النساء والرجال جئت افتقد الصورة والمثال
واغنيهم بااليمان واألعمال وأرويهم من نهر الخيرات
غنى مغنى صرت كالفقير جئت أغنى كل محتاج وحقير
قالت السامرية لنبسوتير ليس لى زوج فى الرجال بثبات
فاض علم عالم الغيوب لها قال تزوجت بخمسة من الرجال
وكشف لها عالم األحوال انه عالم الغيب سائر الزالت

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

فأجابته قائلة هل انت نبى وأنا سامرية وعقلى غبى
ربى وإذ اطهرت لى كافة الحاالت
بانك
افطن
ولم
قوموا بنا يا أبناء النور ننزع عن عقولنا ظالم الشرور
ونصيح مع السامرية بسرور قائلين ان ماسيا أتى ويأتى بثبات
كلكم تعالوا وانظروا غير المنظور جاء أزال الظالم وأشرق بالنور
وقد صير المشجوب مبرور ويمحى عنا جميع السيئات
ليس لنا يارب بل السمك نحن شعبك وقطيع غنمك
ارحمنا بشفاعة البتول أمك واطعمنا من كنز الخيرات
إليك
متوسلين
مطعم الحياة هو كنز أبيك ونحن
مرضيات
اماال
أبعدنا عن كل ما يعصيك وأوهبنا

⚫

⚫

نضج الحصاد والكور أبيضت
وانفسنا عن الشر وما انصدت
هلموا لنزرع زرعنا بالدموع
حيث يقول زارع الزرع المزروع

⚫

⚫

⚫

ألن طريق الحياة كرة
استعملوا االيمان برجاء ومحبة
يا من بصومه أوفى المديون
يا من يقول للشىء كن فيكون
معنا
فليثبت
وسالمك
مجمعنا
وقدس
بارك

والشيب قد الح وأوقاتنا اقتربت
هلموا لنتوب ونقتنى الخيرات
لنسمع صوت الرب يسوع
واحد يزرع وآخر يحصد ثمرات
وطريق الهالك واسعة ورحبة
واقرنوا محبتكم بالصدقات
أكسر عنا فخ االركون
بدد عنا شر الكائنات
اسمعنا
المفرح
وصوتك
يا كنز يفيض سائر البركات
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مديح األحد الخامس
( أحد المخلع )
مريض بركة بيت حسدا

مديح األحد الخامس (المخلع)
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

بالصائم
تفرح
الصوم نوره مشرق دائم والمالئكة
نائم وأبدأ من أول خين افران
يا
استيقظ
قم
بالصوم ارتفع غضب الديان عن مدينة نينوى فى ذلك الزمان
يونان
بكرازة
حين صام الرضع من الولدان وتابت
تابوا وصاموا ثالثة أيام كبار وصغارا وبقرا وأغنام
حتى رضيع اللبن فطموه وصام فعم الصوم اآلدمى والحيوان
جليل وشريق سر الصوم يحلو عن القلب الهموم
الشيطان
قوة
وبه نغلب سلطان النوم ونهزم
حين صام موسى قهر إعداده ومن فرعون وقومه نجاه
والرب اإلله قد أعطاه فى يده لوحى الغفران

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

بلذيد
كل

السماع
لسان

خاطب ربه بال امتناع وتمتع
وصار اسمه فى كل البقاع يتلوه
زكوا قلوبكم يا سامعين بالصوم والرحمة على المساكين
للعريان
ثيابكم
وزوروا اخوتكم المحبوسين وامنحوا
مبغضيكم
احببتم
روح القدس تسكن فيكم إذا
لباريكم حين تناولكم من القربان
هياكل
وصرتم
زيادة الربح فى هذه األيام فمن اتجر بخير ربحه قدام
فانفقوا ماال على األيتام تجدوا رحمة يوم نصب الميزان
سلوا أوال فرح الملكوت ألن خالقكم متكفل بالقوت
صلوا واقرأوا بفهم جيبنيوت واعملوا بما فيها بأمعان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

شدوا أوساطكم فى الصلوات
وخافوا من رب الهيبات
صوموا الصوم الروحانى
وال تتمادوا فى التوانى
ضف الغرباء وأعط رحمة
وابذل الصدقة تزداد نعمة
طوبى لمن صام صوما طاهر
ذاك يشبه المصباح الزاهر
ظلم الجسد هو ترك الصوم
يوم
كل
وصلى
صم

صلوا وصوموا تنجوا من الضربات

وكونوا

طاهرى

األبدان

الطوبانى
داود
كقول
فتلقوا فى قاع النيران
تعطى غفرانا يوم الزحمة
وأجرك ال يضيع عند الديان
يتعبد فى الليل وهو ساهر
ويعطى يوم الجزاء جزيل الغفران

والطمع والشره فى حب النوم
تلقى منه وافر االحسان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

عجل بالزاد قبل الممات
واللذات
المالهى
وأترك
غرباء نحن فى هذا الدار
الفجار
محل
ونهجر
فاين من كان فى العالم األول
والعمل الصالح عليه المعول
القربان
بأيديكم
قدموا
وال تطمعوا فى ما تفنيه األزمان

كأس الموت البد منه لك أحد
وأما الذى فى خالصه جد

ألنك ال تعلم ماهو آت
الجنان
بنعم
تفز
فلنتزود الى محل القرار
ونسافر الى طبيب األوطان
حقا ذهبوا كالظل اذا تحول
ومن فى الضاللة تعبان
فان
كله
العالم
فان
كالدخان
يزول
فانه
انهد
منه
جبار
وكم
فذاك يرث ملكوت الجنان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الجسد

يحيى

بالزاد

ليس الثياب زينة االجساد وال
العباد هى الصوم والصالة ودمع االجفان
لكل
الزينة
بل
تغشيه
الظلمة
من صام وهو مخاصم ألخيه فان
للشيطان
خادما
وأعوان الجحيم فى النار ترميه ويصير
من خاصم اخيه وصام يلقى فى صومه االثام
باالنتقام فال يجوز له اخذ القربان
سريعا
ويبادر
جاهل فأنت فى فعل الخير متساهل
يا
نفسك
نبه
وعن خالص نفسك متغافل اما تخشى عاقبة العصيان
هيىء زادك مع مائدتك أعنى صومك مع صدقتك
للجوعان
خبزك
صم وصل تفز بطلبتك واطعم

⚫

⚫

⚫

⚫

وليمة
صنع
وإذا
بل فاقد الزاد وعديمه
ال تكسل عن فعل الرحمة
النقمة
نزول
وتمنع
يا من صام فى مثل هذه األيام
االوهام
شر
أكفينا
وأبينا البابا أنبا ( )...راعينا
احفظهما يارب وكن معينا

القمية
أهل
تدع
فال
فانهم صاروا أبناء الديان
آلنها تعينك يوم الزحمة
وتصيرك محفوظا من الشيطان
اآلالم
تلك
عنا
وقبل
وثبتنا على نور االيمان
أساقفتنا
وشركائه
االزمان
مدى
لهما
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مديح األحد السادس
( أحد المولود أعمي )

مديح األحد السادس (المولود أعمى)
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الصوم الصوم يا شعب ايسوس
قد جعله لنا الرب القدوس
صنع االنسان من طين
ولكى يوجد فى خلقه اليقين
بعبوره رأى األعمى المولود
فتحنن عليه الرب المعبود
تفل على األرض بصاقا من فيه
مقلتيه
بتجديد
فأبصر
جاز المدينة فرآه اليهود
فمن اين هذا البصر الموجود

لندفع به شر المنجوس
حياة وخالصا لكل النفوس
الثمين
بالعقل
وميزه
اجتاز فى احدى البلدان
صارخا ارحمنى يابن داود
باالحسان
عليه
وتعطف
وبسرعة طلى به عينيه
بقدرة محيى كل انسان
وقالوا هذا هو األعمى المولود
حيث لم تخلق له عينان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

فقال فريق يشبهه فى خلقته
واألمر جلى واضح البرهان
ويسألوه عما فعل الحبيب
فى يوم السبت بأجمل اذعان
ومشيئته
مجده
وكمال
وأنه المعبودفى كل مكان
وقالوا هذا األمر كيف يكون
ليس هذا بفعل انسان

حقا اختلف قوم فى حقيقته
وقال آخر هو بعينه وهيئته
خرجوا ليتحققوا أمره العجيب
فكان لهم أحسن مجيب
قدرته
على
ذل
دل
وأنه الواحد فى أزليته
ذهبوا ليقنعهم الفريسيون
يقولون
وهم
فتعجبوا
رجل خاطىء هو ابن داود فكيف فى السبت يفتح االعمى المولود
لذا هرعت اليه اليهود وقالوا كيف ابصرت يا انسان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

زاد الشقاق بينهم ونما
وسألوهما عما اذا كان ولدهما
قائلين
فبادرا
سئال
وال نزال على ذا شاهدين
شهدا أبواه بالقول الصحيح
آلن اليهود جزموا بفعل قبيح
صرخوا نحو األعمى قائلين
ان هذا الرجل من الخاطئين
ضوء النور انا رأيته
قلته
قد
لكم
والحق

ليحكما
أبويه
فدعوا
عينان
له
تخلق
لم
هذا الذى ولدناه بال عينين
ولم نعلم كيف أبصر اآلن
ولم يتكلما عن الفاعل بالصريح
لمن يعترف بأن الفاعل هذا االنسان

نحن نعلم علم اليقين
فكيف فتح عينيك اآلن
وكون الرجل خاطىء ما علمته
وقد اتضح اآلخر وبان

⚫

⚫

⚫

⚫

طولوا الخطاب معه
قال لهم لم تزالوا
ظهرتم وأكثرتم من
فقالوا ال نتبعه وموسى
عند ذا صرخوا

قائلين
منكرين
الكالم
لنا امام
قائلين

والزلنا لشريعة السبت محافظين

غاب

عقلى

فيكم

وهام

الن الخاطىء ال يستجيب له رب اآلنام
⚫

كيف فتح عينيك هذا الحين
مع انى اخبرتكم الحق بيقين
كأنكم ترغبون اتباعه بالتمام
وسبوه بكالم يغضب اآلذان
نحن تالميذ موسى بيقين
وأما انت فتلميذ ذاك االنسان
كيف تخاطبونى بهذا الكالم
بل من يتقيه يسمعه كل آن
والجدود
اباؤك
وكذا

فقالوا له انت بالخطايا مولود
ود
اليه
معشر
نحن
تعلمنا
كيف
واخرجوه من المدينة وهو مهان

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

قام الرب يسوع بقربه
اجاب من هو ألومن به
كذب من يفرق الالهوت
الرب قال لألعمى بثبوت
اقنومين
نعبد
لسنا
بل نعبد إلها واحدا ال إلهين
من الشرور فلنهرب يا اخوان
وال نتشبه باليهود الخوان
نصوم صوما بصدق ويقين
الذى قال لهم رب العالمين

وقال له ابن هللا أتؤمن به
قال له هو المخاطب لك اآلن
الذى للمسيح من الناسوت
عن شخصه أنه الديان
بطبيعتين
اقنوما
وال
ونثبت على التقوى وااليمان
ألننا تحققنا آيات الديان
الذين تمسكوا بالباطل والبهتان
االسرائيليين
كصوم
ال
على لسان اشعيا فى ذلك الحين

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ها قد كمل من السنوات أربعين
تأكلون سمان البقر كل حين
الصوم الذى أردت أن اختاره
وان علم بمريض زاره
آلننا بالصوم مع الصالة
فلننصت لكالمه ونتوخاه
يا إلهنا يا محب اآلنام
اطرد عنا كل األوهام

ولم تصوموا لى يا اسرائيلين
وتقولون نحن صائمون للديان
ان يفتقد االنسان قريبه وجاره
للجوعان
خبزه
وكسر
نفوز بتكميل مرضاة هللا
ونطيعه فى كل األزمان
يا من بصومه محا عنا اآلتام
وثبتنا على محبة االيمان

والبيعة احفظها من شر الشيطان

وبطريركنا اجعله فى حفظ وأمان

واالساقفة ادم لهم السلطان

والقسوس والشمامسة أنلهم الغفران
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Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

مديح جمعة ختام الصوم

مديح جمعة ختام الصوم
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الصوم الصوم يا شعب يسوع صوموا صوما طاهرا بخشوع
ليس الصوم معناه الجوع الصوم هو التوبة عن الزالت
الصوم هو الطاعة هلل الصوم هو فعل وصاياه
المأمور بها فى التوراة المسطرة فى األلواح المحفوظات
األولى حب الرب إلهك من كل قلبك وأفكارك
والمحبة لجميع أهل ايمانك وساوى الكل فى الدرجات
الثانية ال تتخذ لك تمثال وال تعبد غير الرب المتعال
النه إله غيور ذو الجالل يأتى برجزه على أهل الزالت
الثالثة ال تحلف باسم االله كاذب لئال يذمك الحاضر والغائب
وألن القسم ليس بواجب فلنترك يا أحبائى هذه العادات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

الرابعة اذكر اليوم المحدود
آلنه أعد للراحة فى هذا الوجود
الخامسة أكرم أباك وأمك
ليكثر خيرك ويطيل أيامك
السادسة ال تقتل أى أحد
ولو مع أهل الضاللة أتحد
السابعة ال تزن أيها االنسان
الديان
غضب
واخشى
الثامنة ال تسرق مال االنسان
لتكون من أهل االيمان

ال تصنع فيه العمل المعهود
والقداسات
التراتيل
مع
همك
تحمال
ألنهما
البركات
تنال
وبدعائهما
إبتعد
أو
منك
تقرب
ألن القتل من أعظم الموبقات
ال بالجسم وال بالجنان
ألن الزنى يغلق باب الرحمات
واقنع بما قسمه المنان
ويخصك بوافر الحسنات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

التاسعة ال تشهد بالزور ألن الكذب قبيح وكله شرور
فاصدق وكن على الحق غيور وال تخشى أرباب السلطات
العاشرة ال تشته مقتنى انسان ألن مافى الدنيا معرض للخسران
والمرتجى من ربه الغفران ال يطمع فى حطام المخلوقات
القدوس
الرب
بهذه الوصايا والناموس يطالبنا
السموات
ملكوت
الرازق محيى كل النفوس لنرث
نوح بالصوم والصالة واالحسان نجاه هللا من الطوفان
بعمل السفينة فى ذاك الزمان التى جدد بها كل المخلوقات
بالصوم والصالة ابونا ابراهيم قدم اسحق بايمان عظيم
وقبل قربانه هللا الكريم وجعله أبا القبائل والجماعات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

بالصوم والصالة لوط البار
وخلصوه من لهيب النار
بالصوم والصالة يوسف الصديق

وصارت له العفة أكبر صديق
بالصوم والصالة موسى الكليم
وأعطاه هللا العهد القديم
بالصوم والصالة دعى صموئيل
بالتهليل
اباؤه
قدمه
بالصوم واالصالة ايليا المعتبر
لما الضالل عم واشتهر

اتى اليه مالئكة أطهار
ولم ينظر تلك الضربات
خلص من الزانية والتضييق
وأصبح رئيسا على تلك الجهات
استحق أن ينظر نور الخالق العظيم

مكتوبا فى الواح باهرات
اسرائيل
ملكوك
الماسح
فى بيت الرب اله القوات
منع السماء من المطر
ورفعه ربه حيا إلى السموات

⚫

بالصوم والصالة الفتية األبرار
نجوا من غير أن يمسهم أضرار

⚫

⚫

⚫

⚫

بالصوم والصالة واالبتهال
حيث كان فى الجب ينال
بالصوم والصالة كل األوقات
واطفأوا لهيب نار الشهوات
عام
ثالثين
تمام
بعد
تعمد من يوحنا وصام
وتحير
ابليس
توهم
فعلم االله فكره ودبر

لما القاهم بختنصر فى النار
النهم لم يسجدوا للمصنوعات
لدانيال
األسود
خضعت
والحسنات
األمن
وافر
نال األباء جميع المطلوبات
رجاء فى ملكوت السموات
لميالد يسوع رب اآلنام
متواليات
يوما
أربعين
حين رأى وجهه لم يتغير
فاظهر الجوع وهو غنى عن المطعومات

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

فعل

جاء ابليس ليجرب مواله كما
قال له إن كنت ابن هللا فقل للحجارة تصير خبزاً به تقتات
الديان ليس بالخبز يحيا االنسان
أجاب
حينئذ
المنان يصير حيا بال ممات
هللا
بكالم
بل
البشرية
ويعلم
خرج يسوع الى البرية ليصوم
المعمودية فضائل الصوم والصلوات
قبلوا
الذين
داود ذو الفضل المعهود بتقواه صار نبيا لليهود
جنود دائم الذكر فى كل األوقات
ذا
قادرا
وملكا
رسل سيدنا تحملوا االضطهاد من الكفرة عباد المصنوعات
وبالصوم والصالة أقاموا االموات

بآدم

وأغواه

وردوا االمم الى صحيح العبادات

الفهرس Index -

Het uitdelen van de communie - التوزيع

) 150 ( المزمور

Psalm 150
لحن اونيشتي إم ميستريون
Een hymne Oe nieshtie em
miestierion
مدائح التوزيع
Lofzangen van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e
`ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon.

* Amen Heer ontferm U, Heer ontferm U,
Heer ontferm U.
.* آمين كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
* Amien Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië
eleison.
. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،* آميــن
*Amen Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke
`agi`w pneumati :

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
ern3ctevin `e`hr3i e` gwn `n`hme `n`ehoov
nem `hme n
` `egwrh : 2a `nte4cotten qen
nennobi.
er niestevien eehrie e-khoon, en ehme en eho-oe
nem ehme en e-khoorh , sha entef sot-ten gen nen
novie.

إيرنستيفين إإهري إيجون إن إهمي إن إيهواو نيم إهمي إن
. شا إنتيف سوتتين خين نين نوفي: جوره
Die voor ons gevast heeft, veertig dagen en veertig
nachten. om ons te verlossen van onze zonden.
.  حتي خلصنا من خطايانا: الذي صام عنا أربعين يوما ا و أربعين ليلة

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e
`eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e
`eulogyon `amyn @
* sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison
Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
 كيري إليسون كيري إليسون: * سوتى إممون اووه ناى نان
: كيري إفلوجيسون آمين
* Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Ak[i `t,aric `mMwucyc
]metouyb `nte Mel,icedek @

@

* Ak etshie et garies em Mooisies, tie
met oe-wieb ente Melshiesedek,
* أك إتشي إيت خاريس ام مويسيس تى ميت اوويب إنتى
: ِملشي سي ِديك
* U hebt ontvangen de genade van
Mozes, het priesterschap van Melchisedek,
: * نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* ]metqello `nte Iakwb @ ninoj
`n`ahi `nte Ma;oucala @
* tie met gelloo ente Jakoob, pie nokh en
a-hie ente Matoesala,
. * تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال

* de ouderdom van Jakob, het lange
leven van Metuselach,
. * وشيخوخة يعقوب وطول عمر متوشالح

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* pika] etcwtp `nte dauid @
]covi`a `nte Colomwn @
* pie katie et sootp ente Davied, tie sofia
ente Solomoon,
: * بى كاتي إت سوتب إنتى دافيد تي صوفيا إنتى سولومون

* de uitverkoren kennis van David, de
wijsheid van Salomo,
: * والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان

De Afsluitende Canon
قانون الختام
* Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i
`ejen ni`apoctoloc :

* pie Pnevma em paraklieton fie itaf ie
ezjen nie apostolos.
* بى إبنفما إم باراكليتون في إيطاف إى إيجين ني
. أبوسطولوس
* en de Geest, de Parakleet, die neerdaalde over de apostelen.
.* والروح المعزي الذي حل علي الرسل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho
`eratf
`mpeniwt
ettaiyout
`nar,y`ereuc papa abba (...) @
* Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho
eratf, em pen joot et tajoet en arshie erevs,
papa ava (…) ,

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...)@
* Nem pen joot en episkopos ava (…)
)...( * نيم بين يوت إن إبسكوبوس آفا

* en onze vader de bisschop abba (...),
.)...( * وأبينا األسقف أنبا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* V] `nte `tve ef`etajrwou hijen
nou`;ronoc@ `nhanmys `nrompi nem
hancyou `nhirynikon .

* Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

* إفنوتي إنتى إتفي إف إطاجرواو هيجين نو إثرونوس إن
: هان ميش إن رومبي نيم هان سيو إن هيريني كون
* De God des hemels bekrachtige hen op hun
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden,
. * إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية

De Afsluitende Canon
* `ntef;ebio

قانون الختام

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

* Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa
pesiet en noe etsha lavkh en koo-lem.
* إنتيف ثيفيو إن نو جاجى تيرو صابي سيت إن نو إتشالفج
.إن كوليم
* en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.
.* ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

De Afsluitende Canon

قانون الختام

* Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a
nennobi nan `ebolqen ouhiryny
kata pefnis] `nnai.
* Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon, entef
ka nen novie nan evol gen oe hierienie, kata
pef nieshtie en nai.

* طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون إنتيف كانين نوفي نان
. إيفول خين او هيرينى كاطا بيف نيشتى إن ناى
* Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

.* أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Lofzangen van de vespers op de zater Theotokie

مدائح تسبحة عشية يوم السبت

مدائح تسبحة عشية يوم السبت
Lofzangen van de vespers op de zaterdag
Theotokie

Lofzang : 1 : مديح
Lofzang : 2 : مديح
Lofzang : 3 : مديح
Lofzang : 4 : مديح
Lofzang : 5 : مديح
Lofzang : 6 : مديح
Lofzang : 7 : مديح
Lofzang : 8 : مديح
Lofzang : 9 : مديح

De Eerste Lofzang na
de Theotokie

مديح علي القطعة األولى من
الثيؤطوكية

Lofzang : 1

1 مديح

:  والزهد يهزم طغيانه: * الصوم والصالة يخزيان الشيطان
. والتواضع يخمد نيرانه: والمحبة أساس كل البنيان

* Vasten en bidden beschamen Satan,
Ascese overwint zijn boosaardigheid, De
liefde is de basis van elke groei, En
nederigheid dooft zijn vurige gloed.

 إطلبوا:  فإن الغد يهتم بشأنه: * قال ال تهتموا للغد بشأن
. وهذا كله تزدادونه: أوال ملكوت هللا

* De Heer zei: “wees niet bezorgd over
morgen, Want die dag zal voor zichzelf
zorgen, Zoek eerst het Koninkrijk van God, En
dit alles zal u ook worden gegeven.”

Lofzang : 1

1 مديح

 وكونوا:  لتشاركوهم في الميراث: * أعطوا صدقة للمنقطعين
. وتاجروا في العشرة وزنات: في اإليمان ثابتين
* Geef aan de armen aalmoezen, Om met hen
deel te hebben aan de erfenis, En wees
standvastig in het geloof, Handel met de tien
talenten.

:  في دار النعيم البسين تاجات: * أكاليل معدة للفائزين
. ودودا ال ينام شبه الحيات: وعذابا مخلد للحائدين
* Voor de overwinnaars zijn kronen bereid,
Die zij zullen dragen op de plaats van rust,
Maar eeuwig leed voor de ontrouwen, Een
worm die niet sterft, aan slangen gelijk.

1 مديح

Lofzang : 1

 وال:  والشرائع ال تحابوا فيها: * ال تكونوا ذوي لسانين
. فإن األثمة أعمالهم تخزيهم: تمشوا أيضا بوجهين
* Wanneer u spreekt, doe dat niet met twee
tongen, En bewaar de voorschriften der wet,
Wees niet hypocriet, met twee gezichten,
Want de zondaar wordt door zijn daden
beschaamd.

Refrein - المرد
 والمسيح:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Tweede Lofzang
na de Theotokie
مديح علي القطعة الثانية من
الثيؤطوكية

Lofzang : 2

2 مديح

 من:  الصوم والرأفة بالمساكين: * دواء يبرئ كل الجراحات
. أربعين يوما في الجبل كاملين: بعد العماد سيدنا صام
* Een medicijn voor elke wond, is het vasten
en zorg voor de armen, onze Meester heeft na
Zijn doop gevast, veertig dagen op de berg.

: مجرب وناداه بيقين
ِ  فجسر ال: * فجاع في اآلخر جوعا بآالم
. تصير خبزا يحي الجائعين: قال له قل للحجارة أنتَ بكالم
* Tenslotte kreeg de Heer honger, En de
verzoeker durfde Hem te naderen, Hij zei:
“verander de stenen tot brood, Om hen die
honger hebben te voeden.”

Lofzang : 2

2 مديح

 بل:  قال ليس بالخبز يحيا اإلنسان: * فرشقه سيدنا من فيه
. إهرب من خلفي يا شيطان: بكل كالم هللا
* De Heer versloeg hem door Zijn Woord, “De
mens zal niet alleen van brood leven, maar
door ieder woord dat komt van God, ga weg
van mij, o Satan.”

 فخاب:  وصار ذاهب مثل الدخان: * فلما سمع ذا القول دهاه
. وصار مخزي مطرود مهان: أمله وانقطع رجاه
* Toen Satan deze woorden had gehoord,
Vluchtte hij en verdween als rook, Zijn hoop
was vervlogen, zijn plan verijdeld Vernederd
en beschaamd ging hij toen heen.

Lofzang : 2

2 مديح

 بل:  والسهارى ال يسطى عليهم: * ألنه لصا سارق مسكين
. في وسط أشراكه يرميهم: يجئ للمتغافلين
* Want hij is een ellendige dief, Die de
waakzamen niet kan aanvallen, Maar hij komt
tot hen die sluimerend zijn, En laat hen vallen
in zijn valstrikken.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Derde Lofzang na
de Theotokie
مديح علي القطعة الثالثة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 3

3 مديح

:  والوعظ يمحي كل الذنوب: * كالم الكتب يحيي األرواح
. والمحبة تستر كل عيوب: والتوبة مرهم لكل جراح
* Het woord der Schrift geeft leven aan de
geest, De geestelijke leer wendt de zonden af,
Bekering is een zalf voor elke wond, En de
liefde bedekt ieder gebrek.

 سيدنا هو:  بها يكمل كل المكتوب: * أما الفضائل واألفراح
. بالمحبة صار عنا مصلوب: رضى بسماح
* Door vreugde en de deugdzaamheid,
Worden alle geboden van de Schrift vervuld,
Onze Meester heeft met liefde aanvaard, Om
voor ons te sterven aan het kruis.

Lofzang : 3

3 مديح

:  وصلوا عشية مع باكر: * تجنبوا المكسب المذموم
. كما فعل اإلبن الشاطر: وإستكفوا بالرزق المقسوم
* Vermijd de onrechtvaardige winst, Bid het
ochtend- en avondgebed, Wees tevreden met
wat je toebedeeld is, Zoals de wijze (verloren)
zoon.

:  بعقل حريص متيقظين: * إرفعوا القرابين في كل حين
. وال تتهاونوا في شروط الدين: وكونوا دائما سهرانين
* Bied aldoor offeranden aan, Met een alert en
zorgvuldig hart, Blijf waakzaam te allen
tijde,wees niet nalatig in de canons van ‘t
geloof.

Lofzang : 3

3 مديح

 يصلوا:  ألنهم عنكم سهرانين: * والرؤساء ال تشكوا فيهم
. النجاة والخالص من باريهم: الليل والنهار طالبين
Twijfel niet aan uw kerkleiders, Want omwille
van u waken zij, Zij bidden dag en nacht
vragend, Tot hun Schepper om redding en
verlossing.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Vierde Lofzang na
de Theotokie
مديح علي القطعة الرابعة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 4

4 مديح

 وتكلم:  إتضع ولبس صورة إنسان: * رب الجيوش العلوية
. قال لها إسقيني فإني عطشان: مع إمرأة سامرية
* De Heer der hemelse machten, Vernederde
zichzelf en werd een mens, Hij sprak tot de
Samaritaanse vrouw, Hij zei: “Ik heb dorst,
geef Mij te drinken.”

 تعالوا: دلوا يا إنسان
َ  وليس لك: * قالت له فارغة الهدرية
. كيف يعطش وهو الديان: إنظروا خالق كل بَ ِرية

* De vrouw zei in haar onwetendheid: “U hebt
geen emmer, en de put is diep” Kom zie, hoe
de Schepper van het Al, dorst heeft, terwijl Hij
de Oordeler is.

Lofzang : 4

4 مديح

 حقا ا:  مهيأ لمن يعمل صدقات: * ربح جزيل وعزاء نعيم
. بحسب اإليمان وال ِنيات: يصير إبن إبراهيم
* Hij die barmhartigheid bewijst, Ontvangt
vertroosting en genade, Hij wordt waarlijk een
zoon van Abraham, Naar zijn voornemen en
geloof.

:  ويَشبع من كل الخيرات: * ويصير وارث فردوس النعيم
. ويكسي العريا في خفيات: هذا جزاء َم ْن يأوي سقيم

* En erft het Paradijs van vreugde, Verzadigd
met alles wat goed is, Dat is het loon van hem
die de zieke steunt, en in het verborgene de
naakte bedekt.

Lofzang : 4

4 مديح

سراج
ِ  و:  وكل الفضائل تنميهم: * المحبة هي برج حصين
. وهو نور يشرق فيهم: ُمضئ لكل الطالبين

* De liefde is een sterke burcht, Zij doet alle
deugden ontwikkelen, En allen die dit
nastreven, Worden in hun innerlijk mens
verlicht.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Vijfde Lofzang na
de Theotokie
مديح علي القطعة الخامسة
من الثيؤطوكية

Lofzang : 5

5 مديح

 في:  طيما إبن طيما: * يسوع ماشيا في الطريق فوافاه
. يا إله الرأفة والرحمة:  فصاح إرحمني يا إبن هللا: الزحمة
* Jezus liep op de weg en zag, Een man die
blind geboren was, Hij riep: “Ontferm U over
mij,
O
Zoon
Gods
en
Heer
van
Barmhartigheid.

:  وطلى به عيني ذلك األعمى: * فتَفَل على األرض من فاه
. وأبصر النور بعد الظلمة: وللوقت إنفتحت عيناه
* De Here spuwde toen op de grond, En streek
het slijk op zijn gezicht, Terstond werden zijn
ogen geopend, En na de duisternis, zag hij het
licht.

Lofzang : 5

5 مديح

:  والنازفة منع عنها الجاريان: ظهرت
* كم عجائب لسيدنا
َ
. والخاطية ق ِبلها في بيت سمعان: وبلمس ثيا ِبه قد ط ُه َرت

* Talrijke wonderen deed de Heer, Hij genas
de vrouw die al jaren vloeide, Toen zij enkel
de zoom van zijn kleed raakte, Hij aanvaardde
de zondares in Simeons huis.

:  خمرا طيب وسط األدنان: * والمياه من هيب ِته إنقلبَت
. وإنتشرت في كل البلدان: واألمانة الصحيحة به ثبتَت
* En door Zijn kracht veranderde Hij, tijdens
de bruiloft het water in wijn, Zijn
Goddelijkheid werd zo bevestigd, En werd
door het hele land bekend.

Lofzang : 5

5 مديح

 وخلَّص: عليهم
 وأشرق في الظلمة: * بموتِه ح َّل الموثوقين
ِ
.أبيهم
ِ  من زلة آدم: كل المسبيين

* Door Zijn dood bevrijdde Hij, Hen die in de
Hades waren gebonden, Zijn Licht scheen
over hen in de duisternis, na de val van hun
vader Adam.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Zesde Lofzang na
de Theotokie
مديح علي القطعة السادسة
من الثيؤطوكية

Lofzang : 6

6 مديح

صدوركُم في
ُ  ودقوا: * واظبوا على الكنائس وأتلوا القراءة
س ِط
ْ  فهو كائن في و:  وأي إنسان ال يَ ِحب أخاه: الصلوات
.الظلمات
* Lees uit de Schrift en woon de kerkdienst bij, En
sla op uw borst tijdens het gebed, Een ieder die zijn
broeder niet liefheeft, Die verblijft in de duisternis.

 بولس:  ألذ من شهد الخاليات: قول الرسائل يا ما أحاله
ْ *
. أحرار وعبيد ذكور وإناث: رد به كل عصاه
* Hoe mooi zijn de brieflezingen, Hun
boodschap is zoeter dan honing, Paulus’
woord bekeerde veel zondaars, Zowel man en
vrouw als vrije en slaaf.

Lofzang : 6

6 مديح

 بيت المالئكة:  البيعة األرثوذكسية: * بيت العبادة واإلرشاد
. بيت األمة النُصرانية: واألجناد
* Het huis van begeleiding en gebed, Is de
Ene Orthodoxe kerk, Het huis der engelen en
machten, Het huis van heel het Christelijk
volk.

 يَذكر:  ألجل خالص البشرية: * موضوع لنا فيها ماء وزاد
. في المواعظ والدسقولية: عنه نشيد األنشاد
* Een Bron van levend water is zij, Gegeven tot
redding der mensheid, Zoals in het Hooglied is
getuigd, De preken en de Leer der Apostelen*.
* dit boek uit de 1e eeuw wordt ook wel de Didachè genoemd

Lofzang : 6

6 مديح

ُ
َ
 وأوعيتها: ترويهم
اشى
ط
ع
يكونوا
:
بالبنين
تفرح
األوالد
م
*أ
َ
ِ
.تسقيهم
 والقائمين فيها: دايما مآلنين
ِ

* De Moeder* is met haar kinderen blij, Zij laaft hen
wanneer zij dorst hebben, Haar bron is altijd rijk
gevuld, Om allen daarmee te verzadigen.
* de kerk

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el
ra7ma te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom
fie yom el dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Zevende Lofzang
na de Theotokie
مديح علي القطعة السابعة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 7

7 مديح

:  لتصيروا بنين هلل ال ُمتعال: * ِحبوا األعداء وسامحوا إخوتكُم
. كما قال في اإلنجيل بكمال: وباركوا على من يشت َمكُم
* “Heb uw vijand lief en vergeef elkaar, Om
kinderen van de Allerhoogste te zijn, En zegen
hen die u vervloeken”, Zoals de Heer in het
Evangelie zei.

 وال تدعوا:  ألن الشر آخره ِقتال: * ال تقا ِوموا من يطردَكم
. عن ملك نعيم المجد المتعال: شيئا يشغلَكم
* Verzet u niet wanneer men u smaadt,
Vergeldt de zonde niet met kwaad, En laat u
nimmer
afleiden,
Van
het
glorievolle
Koninkrijk.

Lofzang : 7

7 مديح

 ومن يعمل:  يوم القيامة في السموات: * من يعمل خيرا ِيلقاه
. دائما يقاسي في عُقوبات: شرا ا يا شقاه
* Wie goed doet zal het goede vinden, In de
hemel na de Opstanding, Maar wee hem die
het kwade doet, Zijn lot is eeuwig rouw en
leed.

َ  وهو ي: * خف إلهك وأعمل وصاياه
 و َم ْن: نجيك من اآلفات
. هانت عليه كل األشياء: ب الموت بين عيناه
َ َن
َ ص

* Vrees Uw Heer en bewaar Zijn gebod, En Hij
zal u redden van het kwaad, En hij die de
dood voor ogen heeft, Zal geen waarde
hechten aan bezit.

Lofzang : 7

7 مديح

 في: عليهم
وحنوا بالشفقة
ِ : * إفت ِقدوا إخوتكم المحبوسين
ِ
.بعضهم
 فإن األعضاء تساعد: المصائب كونوا لهم مشاركين
ِ

* Bezoek uw broeders die gevangen zijn,
Behandel hen met zachtmoedigheid, En
ondersteun ze in hun nood, Help elkaar als
leden van één lichaam.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Achtste Lofzang
na de Theotokie
مديح علي القطعة الثامنة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 8

8 مديح

:  أحلى من عسل األقراص: * نعم ما أحلى طعم الصلوات
. وهي أجمل من ُحلل األعراس: داخل فمي كسكر نبات
* Hoe heerlijk is de geur van gebed, Dat als
wierook tot de hemel stijgt, Zoeter dan de
smaak van honing, Mooier dan ‘t gewaad van
een bruidspaar.
:  كقول داڤيد بي إبروفيتيس: * منها يفيض ينبوع البركات

. وبها تحيا كل نفوس: كمل القداسات
ِ وهي ت
* Haar* bron vloeit over van zegen, Gelijk het
woord van David de profeet, Zij vervolmaakt
de Liturgie, En door het gebed leeft elke ziel.
* het gebed

Lofzang : 8

8 مديح

: صبَح مفقود
َ  أتاه الشيطان و: * يهوذا اللعين بعد ما صار
. وتأمر مع ُهم على المعبود: القوم األشرار
ْ ومضى إلى
* De ellendige Judas werd een werktuig voor
de Satan en is verloren gegaan, met slechte
mensen spande hij samen tegen de aanbeden
Heer.

:  وأخذ ثالثين فضة بعدود: * في دار الوالية عقله إندار
. وصار من مرتب ِته مطرود: دون األبرار
ِ وإنشطب إسمه

* Zijn verstand werd geheel duister, En hij
nam dertig stukken zilver, Zijn naam werd
onder de rechtvaardigen gewist, en zijn rang
is hij kwijtgeraakt.

Lofzang : 8

8 مديح

َ
 حنانيا: يهم
: َارين
َ * ب ُحب الفضة ِعدم الد
ِ والراغبين فيها تعم
.فيهم
ِ  دُعا بطرس قد حاق: وسفيرة الطماعين

* De geldzucht doet een ieder dwalen, En
verblindt zelfs een verstandig mens, Zoals
Ananias en Saffira, En Petrus kondigde hun
oordeel aan.

Refrein - المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el ra7ma
te7elle 3alehom, Wal Massi7 yer7amhom fie yom el
dien, We ye7el be ro7 qodsoe fiehom.

De Negende Lofzang
na de Theotokie
مديح علي القطعة التاسعة من
الثيؤطوكية

Lofzang : 9

9 مديح

 كما ذكرت يوسف ونيقوديموس: * إذكرني يا رب في ملكوتَك
. القائل إمضي إلى الفردوس:  واللص اليمين سمع صوتَك:
* Gedenk mij, Heer, in Uw Koninkrijk Zoals U dacht
aan Jozef en Nicodemus, En de dief ter rechterzijde
hoorde Uw stem, “Heden zult u met Mij zijn in het
Paradijs.”

 وإحفظنا:  إخزي عنا بي ذياڤلوس: * يا َم ْن أحييتنا بصلبوتَك
. بصالة مريم تي بارثينوس:بقوة الهوتَك
* O Gij die ons het leven gaf door Uw Kruis,
Verneder voor ons “pie ziavolos” (de duivel)
Bewaar ons door de kracht van Uw Goddelijkheid,
Door de voorbede van “tie parthenos” (de Maagd).

Lofzang : 9

9 مديح

 يا:  مشمول بالنعمة اإللهية: * شعب المسيح يكون في سالم
. طهرنا من كل خطية: طبيب المرضى واألسقام
* het volk van Christus vredig zijn, En vervuld
zijn met de genade Gods, O Genezer van
zieken en kwetsbaren, Reinig ons van elke
zonde en iedere smet.

 اذكرنا:  وصلب بين لصين حرامية: ،* يا َم ْن قَبل عنا اآلالم
. و ِهبنا ملكوتك األبدية: الزحام
ِ في يوم

* Gij die voor ons het leed hebt aanvaard, En
tussen twee rovers gekruisigd is, Gedenk ons
op de Dag des Oordeels, Schenk ons Uw
Hemels Koninkrijk.

9 مديح

Lofzang : 9

:  واألساقفة والكهنة أجمعين: * البابا بطركنا عمود الدين
. ومرضى البيعة إشفيهم: ،والبنين واألخوة والوالدين
* onze vader de patriarch, De bisschoppen en
alle priesters, De kinderen, broeders en
ouders, En genees alle zieken van Uw Kerk.

:  أن يجعل دعاءنا مسموع: * ونسأل من ربنا يسوع
.بنعيمه السرمدية
 لنفوز: ونتضرع إليه بكل خشوع
ِ
* Wij vragen Jezus, onze Heer, Dat Hij onze
smeekbeden verhoort, Wij vragen Hem in alle
eerbied, Dat Hij ons Zijn eeuwige vreugde
verleent.

Refrein - المرد

Refrein
المرد
:  فإن الرحمة تحل عليهم: * طوبى للرحما على المساكين
. ويحل بروح قدسه فيهم: والمسيح يرحمهم في يوم الدين
* Toeba lel ro7ama 3alal masakien, Fa’en el
ra7ma
te7elle
3alehom,
Wal
Massi7
yer7amhom fie yom el dien, We ye7el be ro7
qodsoe fiehom.
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Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Amwini `ntenernycteuin @ `nhannycti`a etjyk `ebol @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ `nte P¡ ,w nan `ebol.
* Bon ou[wqem `nnenhyt @ marentoubof qen ]`agapy @
hiten pi`slyl nem ]nycti`a @ nem han`hbyou`i euer`prepi.

* Komt laat ons vasten, een volmaakte vasten, door
het bidden en het vasten, vergeeft de Heer ons.
* Laten wij de smet van ons hart, reiningen met
liefde, door het bidden en het vasten, en de werken
die er bij passen.
 يغفر لنا:  ألن بالصالة والصـوم:  أصواما ا كاملة: * تعالوا لنصوم
.الرب
:  بواسطة الصالة والصـوم:  فلنطهره بالمحبة: * دنس قلوبنا
.واالعمال الالئقة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ge gar P¡ af]`cbw nan @ qen pefeuaggelion @
hiten...@ `nten[oji `nca nidemwn.
* Decpota afereuvomin @ `nnyetauernycteuin harof
@ hiten...@ qen oumeu`i `natcwf.
* Want de Heer heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, dat wij door het bidden en vasten,
duivels kunnen uitdrijven.
* De Meester prees hen, die voor Hem hebben
gevast, door…, met reine gedachten.

 نـطرد:  انـه بالصالة والصـوم:  فى إنجيله: * فإن الرب علمنا
.الشياطين
 بفـكر غير:  بالصالة والصوم:  الذين صاموا له: * مـدح السيد
.نجس

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Ere nenio] ermet`anoin @ qen oume;myi nem
outoubo @ hiten...@ auer`pem`psa `n]metouro.
* Zw`y nem Adam peniwt@ e;be piparadicoc
aurimi@ hiten...@ aftac;wou `nje pimairwmi.
* Onze vaders toonden berouw, met reinheid en
rechvaardigheid, door…, werden zij het
Koninkrijk waardig.
* Eva en onze vader Adam, weenden omwille
van
het
Paradijs,
door…,
bracht
de
Menslievende hen terug.
. إستحقوا الملكوت:  وبالصـالة والصوم:  ببر وطهارة: * تاب آباؤنا
:  وبالصـالة والصوم:  وحواء الجـل الفـردوس: * بكى أبونا آدم
.ردهما محب البشر

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Yliac af`s;am `n`tve @ `ncoou `nabot nem
som] `nrompi @ hiten...@ oude `mpouhwou `nje ni[ypi.
* :ucia `mpeniwt Abraam@ afsopc `nje Vnou]
pidecpotyc@ hiten..@ ouoh afaif `mpatriar,yc.
* Elia sloot de hemel, voor drie jaren en zes
maanden, door…, gaven de wolken geen regen.
* Het offer van onze vader Abraham, werd
aanvaard door de Meester God, door…, en Hij
maakte hem tot patriarch.

 بالصالة والصوم:  ثالث سـنين وستة أشهر: * إيليـا أغلق السماء
.فلم تمطر السحب
:  بالصـالة والصـوم:  قبلها اإلله السـيد: * ذبيحة أبينا إبراهيم
.وجعله رئيس آباء

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Icaak afconhf `nje pefiwt @ e;refenf `nou;ucia
ecsyp @ hiten...@ au]sebi`w naf `mpihiyb.
* Ke palin Iakwb Pi=c=l@ e;be nefmeu`i `etenhot@
hiten...@ af[i `nou`cmou qen pefiwt.
* Isaak werd gebonden door zijn vader, om hem aan
te bieden als een aanvaard offer, door…, werd hij
vervangen door een ram.
* En ook Jakob Israël, omwille van zijn trouwe
voornemens, door…, ontving hij de zegen van zijn vader.

 بالصالة والصوم:  لكى يقدمه ذبيحة مقبولة: * إسحق ربطه أبوه
.عوض بالكبش
 بالصوم والصالة:  من أجل نواياه الصادقة: * وأيضا يعقوب إسرائيل
. نال بركة من أبـيه:

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس

* Lwt pi`;myi afer`pem`psa @ e;rou`i sarof `nje
niaggeloc @ hiten... @ afnohem `ebolha pikundinoc.
* Mw`ucyc af[i `n]plax `cnou] @ qen ]`ckyny ouoh
af,au @ hiten...@ afsari `e`viom afer`cnau.
* De rechtvaardige Lot was waardig, dat de
engelen tot hem kwamen, door…, werd hij
gered van de rampspoed.
* Mozes ontving de twee tafelen, en plaatste ze in
de Tabernakel, door…, sloeg hij de zee in tweeën.
:  وبالصـالة والصوم:  أن يـأتى إليه المالكان: * لوط البار إستحق
.خلص من الشدة
:  وبالصالة والصوم:  ووضـعهما فى القبة: * موسى أخذ اللوحين
.ضرب البحر فصار شطرين

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Nw`e pi`;myi af[wrem naf @ `nje V] qen ]kibwtoc @
hiten... @ afnohem `ebolha pikataklucmoc.
* Xapina niremnineu`y @ `aV] tac;o `mpefjwnt `ejwou @
hiten...@ af,a nou`hbyou`i nwou ethwou.

* De rechtvaardige Noach werd door God, opgeroepen om de ark te bouwen, door…, werd hij
gered van de zondvloed.
* God nam Zijn gramschap weg, van de Ninevieten,
door…, vergaf Hij ze hun slechte daden.

 خلص:  وبالصالة والصـوم:  اللـه بـالفـلك: * نوح البار أشار إليه
.من الطوفان
 ترك:  بالصالة والصوم:  عـن أهـل نينوى: * رد اللـه غضبه بغتة
.لهم أعمالهم الشريرة

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* Ontwc Iwna naf,y qen `;neji @ `mpikytoc `nsomt `n`ehoou
@ hiten... @ afci] `mmof `epetsouwou.

* Pisomt `nalou `nagioc @ auhi`pho `m`pcaji `m`piouro @
hiten... @ au`wsem `m`sah `nte ]`hrw.
* Waarlijk was Jona drie dagen, in de buik van de
walvis, door…, werd hij uitgespuwd op het droge.
* De drie heilige knapen, verwierpen de woorden
van de koning, door…, doofden zij het vuur van de
vuuroven.

:  وبالصـالة والصوم:  كان فى بطن الحوت ثالثة أيام: * حقا يونان
.قذفه إلى اليابسة
:  وبالصـالة والصوم:  رفضوا كالم الملك: * الثالثة فتية القديسون
.أطفأوا لهيب األتون
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* Rwou `nnimou`i qen `vlakkoc@ aulwjh `nnivat
`nDaniyl@ hiten...@ aferounis] qen Pi=c=l.
* Camouyl piref;whc `nni-ourwou@ anefio] tyif
`e`pyi `mP¡@ hiten...@ aumou] `erof je piref;whc.
* De muilen der leeuwen in de kuil, likten de voeten
van Daniël, door…, werd hij groot in Israël.

* Samuël de zalver der koningen, werd door zijn
ouders aangeboden aan het huis van de Heer,
door…, werd hij de Zalver genoemd.
:  وبالصالة والصوم:  لحست قدمى دانيال: * أفواه األسود فى الجب
.صار عظيما فى إسرائيل
 وبالصـالة:  قدمه أبواه إلى بيت الـرب: * صموئيل ماسح الملوك
. دعى الماسح: والصوم
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* Ta`vmyi Iwcyv picovron @ afnohem `ebolha
]porny @ hiten... @ au,af `nar,wn `ejen <ymi.
* Uc pimet`cnau `n`apoctoloc @ auhiwis qen `vran
et`cmarwout @ hiten...@ autounoc nirefmwout.
* Waarlijk werd de kuise Jozef, gered van de
zondares, door…, werd hij heerser over Egypte
* Zie, de twaalf apostelen, predikten de
Gezegende Naam, door…, wekten zij de doden
op.

:  وبالصالة والصوم:  خـلص مـن الزانية: * حقا يـوسف العفيف
.جعل رئيسا على مصر
 وبالصـالة والصوم:  كرزوا باالسم المبارك: * ها اإلثنا عشر رسوال
. أقاموا األموات:
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* Va ]ku;ara pe Dauid @ ]`provyti`a autyic naf
@ hiten... @ a]metouro swpi naf.
* <aricma niben et[oci @ actaho `nniackytyc @
hiten.... @ nem ]kemeteucebyc.
* David van de citer, werd de gave van het
profeteren gegeven, door…, ontving hij een
koninkrijk.
* Elke verheven genade, werd ontvangen door
de asceten, door…, en ook de godsvrucht.
 صارت:  وبالصـالة والصوم:  أعـطيت له النبوة: * داود ذو القـيثـار
.له المملكة
. والتقوى:  بالصالة والصوم:  أدركت النساك: * كل النعم العالية

Psalie Watos voor de Grote Vasten إبصالية واطس للصوم المقدس
* "u,y niben etauranaf @ `mP¡ V] qen ni`hbyou`i @
hiten... @ ausasni `e`;metouro `nnivyou`i.
* W;en marenhwc `erof@ ouoh `nten]`wou naf @ hiten
pi`slyl nem ]nyctia @ nem ]`prockunycic nahraf.
* Alle zielen die de Heer God, door hun werken
hebben behaagd, door…, wonnen het Koninkrijk der
Hemelen.
* Laten wij Hem daarvoor prijzen, en Hem
verheerlijken, door het bidden en het vasten, en het
knielen voor Hem.

:  بالصالة والصوم:  الرب اإلله باألعمال: * كل النفوس التى أرضت
.فازت بملكوت السموات
. والسجود أمامه:  بالصـالة والصـوم:  ونمجده: * لهذا فلنسبحه
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Psalie Adam voor de Grote Vasten

إبصالية آدام للصوم المقدس

* Aiws `nta`cmyi @ `e`pswi harok Panou] @ e;be
]nycti`a @ moi nyi `noucw].
* Bo`y;in `etametjwb @ `w pirefnohem @ e;be
]nycti`a @ ek`eiwi `nnen[wqem.
* Ik verhief mijn stem, tot U O mijn God,
omwille van het vasten, schenk mij
verlossing.
* Help mijn zwakheid, O Redder, omwille van
het vasten, was onze smetten.

 أعطنى:  فمن أجل الصوم:  اليك ياإلهى: * بصوتى صرخت
.خالصا
. أغسل أقذارنا:  من أجل الصوم:  أيها المخـلص: * أعـن ضعفى
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* Ge gar autamon @ `nje nensorp `nio] @ e;be... @
ausasni `epicw].
* Dauid va Iecce @ qen tefmetouro @ e;be..@
af[i`mpi[ro.
* Want onze voorvaders, hebben ons geleerd,
dat omwille…, zij verlossing verkregen
hebben.
* David de zoon van Jesse, ontving in zijn
Koninkrijk, omwille…, de overwinning.

 قد فازوا:  أنه من أجل الصوم:  األولين أعلمونا: * ألن آبائنا
.بالخالص
. نال الغلبة:  ومن أجل الصوم:  فى ملكه: * داود إبن يسى
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Eu`a nem Adam @ apihof erhal `mmwou @ e;be...@
aP¡ senhyt qarwou.
* Ze ontwc Enw,@ aferouwini `nje pefnouc@
e;be...@ auolf `eouranoc.
* Eva en Adam, werden verleid door de slang,
omwille..., had de Heer erbarmen met hen.
* Waarlijk werd het verstand, van Henoch
verlicht, omwille…, werd hij opgenomen ten
hemel.
 تحنن الرب:  ومن أجل الصوم:  أطغتهما الحية: * حواء وآدم
.عليهما
. رفع إلى السماء:  ومن أجل الصوم:  عـقل أخـنوو: * حـقا إستنار
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Yliac qen pef`slyl @ aftwbh ouoh af[i @
e;be... @ `mpef,a oumounhwou `e`i.
* :ucia `nAbraam @ aP¡ sopc `erof @ e;be... @
aV] jwili `erof.
* Elia vroeg in zijn gebed, en ontving, door…,
liet hij geen regen komen.
* God heeft het offer, van Abraham aanvaard,
omwille…, bezocht God hem.

 لم يدع:  ومن أجل الصوم:  طلب فأخذ: * إيليا فى صالته
.مطرا يأتى
 قد:  ومن أجل الصوم:  قبلها الرب إليه: * ذبيحة إبراهيم
.ضاف اللـه إليه
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Icaak pimenrit @ auenf `e`pqolqel @ e;be... @

afoujai qen ou;elyl.
* Ke palin Iakwb @ nefbal auer,aki @ e;be...@
afnau `e]mouki.
* De geliefde Isaak, werd aangeboden als
offer, omwille…, werd hij vreugdevol gered.
* En ook Jakob; zijn ogen werden verduisterd,
en om-wille…, zag hij de ladder.

 خلص:  ومن أجل الصوم:  قدم إلى الذبـح: * إسحق الحبيب
.بتهليل
 نظر:  ومن أجل الصوم:  أظلمت عـيناه: * ويعقوب أيضا
.السلم
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Loipon gar Iwcyv @ autyif `nhanrwmi @ e;be... @
aferouro `ejen <ymi.
* Mw`ucyc piprovytuc @ afcaji nem V] @ e;be... @
a[i `n]plax `cnou].
* En Jozef werd verkocht, aan handelslieden,
omwille…, heerste hij over Egypte.
Mozes de profeet, sprak met God, omwille…,
ontving hij de twee tafelen.

 صار ملكا:  ومن أجل الصوم:  بيع ألناس: * ويـوسف أيضا
.على مصر
 أخذ:  ومـن أجل الصوم:  تكلم مع اللـه: * موسى النبى
.اللوحين
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Nw`e pidikeoc @ qa pikataklucmoc @ e;be... @
af`iri `n]kibwtoc.
* Xapina nirwmi@ `nte Nineu`y@ e;be...@ aP¡
cwtem `etou`cmy.
* Noach de rechtvaardige, maakte vóór de
zondvloed, omwille…, de ark.
* De mensen, van Nineve werden, omwille…,
door de Heer verhoord.

 صنع:  من أجل الصوم:  قبل الطـوفان: * الصديق نـوح
.الفلك
 سمع الرب:  من أجل الصوم:  بغتـة: * رجال نينوى
.صوتهم
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Ouoh Lwt qen pi`,rwm @ `ebolhiten nef`hbyou`i @
e;be... @ afoujai nem nefseri.
* Pairy] Iwna @ qen `;neji `mpikytoc @ e;be...@ af`i
`ebol kalwc.
* En door zijn daden, werd Lot met zijn
dochters, omwille…, gered van het vuur.
* En evenzo Jona, in de buik van de walvis,
omwille…, kwam hij veilig buiten.

 خلص:  ومـن أجل الصوم:  بأعماله: * نجا لـوط من النار
.مع إبنتيه
 خرج:  من أجل الصوم:  فى بطن الحوت: * يونان النبى
.سالما حسنا
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Rwou `nnimou`i @ `mpou-`sqwnt `eDaniyl @ e;be... @
au`[nejwou qen pef`slyl.
* Camouyl piref;whc@ `nte niourwou@ e;be...@
auaiai `nje nef`ehoou.
* De muilen der leeuwen, konden Daniël niet
naderen , omwille…, onderworpen zij zich
door zijn gebed.
* Samuel de zalver, van de koningen,
omwille…, wer-den zijn dagen verlengd.

:  ومن أجل الصوم:  لم تقترب من دانيال: * أفواه األسود
.خضعت بصالته
. طالت أيامه:  من أجل الصوم:  ماسح الملوك: * صموئيل
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* Tote pisomt `n`alou @ `nte `;Babulwn @
e;be... @ au`wsem `mpi`,rwm.
* Uc na¡ `nio]@ `n`apoc-toloc@ e;be...@
autac;o `nnie;noc.
* En de drie knapen, van Babylon,
omwille…, werd het vuur gedoofd.
* Mijn meesters en vaders, de apostelen,
omwille…, herstelden zij de naties.
. أطفأوا النار:  من أجل الصوم:  فى بابل: * والثالثة فتية
. ردوا األمم:  مـن أجل الصوم:  اآلباء الرسـل: * هـا سـادتى
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إبصالية آدام للصوم المقدس

* Vnou] `nte ninou] @ I=yc Pi`krityc @ e;be...@
aftajro `nnia;lytyc.
* <bob nem ou`mton@ nem ou`anapaucic@ e;be...@ naswpi qen ]`kricic.
* De God der goden, Jezus de Rechter,
omwille…, bevestigde hij de strijders.
* Koelte en rust, en verpozing zullen komen,
omwille…, op de Dag des Oordeels.

 ثبت:  مـن أجل الصوم:  يـسوع الديـان: * إله اآللـهة
.المجاهدين
 تكون فى:  من أجل الصوم:  ونياحا: * برودة وراحة
.الدينونة
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* "wtyr af`tcabon @ qen pefeuaggelion @ e;be... @
`ntenhiou`i `nnidemwn.
* W pisana`h;yf @ `ejen nirefernobi @ e;be....@ ,w
nan `ebol `nnennobi.
* De Verlosser heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, door…, kunnen wij duivels uitdrijven.

* O Genadevolle, jegens de zondaars, omwille
van het vasten, vergeef onze zonden.
 نخرج:  من أجل الصوم:  فى انجيله: * عـلمنا المخلص
.الشياطين
 إغفـر لنا:  من أجل الصوم:  على الخطاة: * أيـها المتحنن
.خطايانا
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* Doxa ci `o :eoc `ymwn @ =a=l .
* Zoksa sie o The-os iemon, Allieloeja.

.  الليلويا: * ذوكصاسي اوث إي اوس إيمون
* Glorie zij aan U, onze God, Halleluja.

.  هلليلويا: * المجد اللهنا

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

* Hwc `eP=o=c qen ouhwc `mberi @ hwc
`eP=o=c `pkahi tyrf @ hwc `eP=o=c `cmou
`epefran @ hisennoufi m
` -pefoujai
`n`ehoou qa`thy `n`ehoou @ caji `mpef-`wou
qen nie;noc
،س ِبحي الرب أيتها األرض كلها
بحوا
ِ س
َ ، الرب تسبيحا جديدا
َ *
َ
، و إخبروا بمجد ِه فى األمم،سبحوا الرب وباركوا إسمه يوما فيوما

(Psalm 96:1-4)

* Zingt de Heer een nieuw lied, zingt de Heer,
gij ganse aarde. Zingt de Heer, prijst zijn
naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,
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* nem nef`svyri qen nilaoc tyrou
@ je ounis] pe P=o=c ouoh
`f`cmarwout `emasw @ `foi `nho]
`ejen ninou] tyrou @ A=l.

ومبارك
الرب عظيم ه َو
 ألن،* وبعجائِ ِب ِه فى جميع الشعوب
َ
َ
. هلليلويا،جدا ومخوف على كل اآللهة
* Onder alle natiën zijn wonderen. Want de Heer is
groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle
goden. Halleluja.
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 أن صـعدت إلـى: * أين أذهب من روحك ومن وجـهك أيـن أهرب
 وان:  وان نزلت إلى الجحيم فهناك أنت أيضا ا: السـماء فأنت هناك
 واسكن في أواخر البحر: أخذت لي جـناحيـن بـالغداة وأقـمتهما
.  الليلويا:  ويمينك تمسكني: فان هناك يـدك ﺗﻬديني
(Ps 139:7-10)
* Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen
vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij
zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde –
Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik
wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw
hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen,
Halleluja.
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 وجـميع مافي باطني يبارك إسمه: * باركي يانفسي الرب
:  باركي يانفسي الرب وال تنسـي جميـع تـسابيحه:القدوس
. الليلويا:  الذي يشفي سائر أمراضك: الغافر لك جـميع آثامك
(Ps 103:1-3)

* Zegen de Heer, mijn ziel, en al wat in mij
is, zegen zijn heilige naam; zegen de Heer,
mijn ziel, en vergeet niet een van zijn
weldaden; die al uw ongerechtigheden
vergeeft, die al uw krankheden geneest,
Halleluja.
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 الن مـن:  يارب من يثبت: * إن كنت لآلثام راصدا ا يارب
:  من أجـل اسمـك صـبرت لك يارب: عندك هو االغـتفار
. الليلويا: صبرت نـفسي لناموسك
(Ps 130:3-5)
* Als Gij, Heer, de ongerechtigheden in
gedachtenis houdt, Heer, wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, omwille van Uw naam
verwacht ik U, Heer, mijn ziel verwacht Uw
woord, Halleluja.
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 كـذلك تراءف الرب عـلى خائفيه: * كما يترأف األب على بـنيه
 قـوي الرب رحـمتـه على:  مثل ارتفاع السماء من األرض:
. الليلويا: كل خائفيه
(Ps 103:13,11)

* Gelijk zich een vader ontfermt over zijn
kinderen, ontfermt Zich de Heer over wie Hem
vrezen. Maar zo hoog de hemel is boven de
aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid
over allen die Hem vrezen, Halleluja.
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: سترت خطاياهم
ُ  والذين: * طوباهم الذين تُركت لهم آثـامهم
 وال في فمه: طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئة
. الليلويا: غش
(Ps 32:1-2)
* Welzalig hij, wiens overtredingen vergeven,
wiens zonden bedekt is; welzalig de mens,
wie de Heer de ongerechtigheid niet
toerekent, en in wiens mond geen bedrog is,
Halleluja.
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 وضـعت عـلى: * قلت اني أحفظ طريقي لئال أخـطئ بلسـاني
. الليلويا:  إذ وقـف الخـاطـئ تجاهـي: فمي حـافظا ا
(Ps 39:1)
* Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren,
opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil
mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de zondaar voor mij staat, Halleluja.
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 اعـلموا أن:  ادخلوا أمامه بالتهليل: * إعبدوا الـرب بالفرح
 ونحن شـعبه وغنم:  هو صنعنا وليس نحن: الرب هو إلهنا
. الليلويا: رعيته
(Ps 100:2-3)
* Dient de Heer met vreugde, komt voor zijn
aangezicht met gejubel. Erkent, dat de Heer God
is; Hij heeft ons gemaakt, en wij niet onszelf, wij
zijn Zijn volk, de schapen die Hij weidt, Halleluja.
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 وبظل:  فـإن نفسي توكلت عليك: * إرحـمني ياللـه ثم ارحمني
. الليلويا:  إلي أن يعبر األثم: جناحيك أتكل
(Ps 57:1)

* Wees mij genadig, o God, wees mij
genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja,
in de schaduw van uw vleugelen zal ik
schuilen, totdat het onheil voorbij is,
Halleluja.
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 التـصرف وجـهك عني وال: * طـلبـت وجـهك ولوجـهك يـارب التـمس
 كن لي معينا ا ال تقصنى وال ترفضني ياللـه: تمل بالرجز على عبدك
. الليلويا:  فـإن أبي وأمي قـد تركاني وأمـا الرب فقبلني: مخلصي

(Ps 27:8-10)
* Ik zoek Uw aangezicht, Heer, Uw aangezicht zal
ik zoeken, wend Uw aan-gezicht niet af van mij,
wijs Uw knecht niet af in toorn, wees mij een hulp;
verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God mijn
Verlosser. Al hebben mijn vader en moeder mij
verlaten, toch neemt de Heer mij aan, Halleluja.
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 فاطلبه فـي كل: * ضع لي يارب ناموسا ا فـي طريق حقوقك
. الليلويا:  فـهمني فـافـحص ناموسك: حين

(Ps 119:33-34)
* Onderwijs mij de wet, Heer, op de weg Uwer
inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe.
Geef mij verstand, dan zal ik Uw wet bewaren,
Halleluja. (Ps 119:33-34)

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 إسـتمع يارب صوتي الذي بـه دعوتك: * أُسـبح وأرتل للرب
. الليلويا:  فإن لك قال قلبي:  ارحـمني واستجب لي:

(Ps 27:6-8)
* Ik wil zingen, ja psalmzingen de Heer. Hoor,
Heer, hoe ik luide roep, wees mij genadig en
antwoord mij. Van Uwentwege zegt mijn hart,
Halleluja.
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 ألنك أنت يااللـه:  اصغ إلى صالتي: * إستمع ياللـه طلبتي
:  أعطيت ميراثا ا للذين يرهبون اسمك: استمعت صلواتي
.الليلويا
(Ps 61:1,6)
* Hoor toch, o God, mijn smeking, sla acht op
mijn gebed. Want Gij, o God, hebt gehoord
naar mijn gebeden, Gij hebt het erfdeel
gegeven aan hen die Uw naam vrezen,
Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 ارحمني يارب فـإني: * خلص عبدك يا إلهي المتكل عليـك
 فـإني رفعت:  فرح نفس عـبدك: صرخت إليك النهار كله
. الليلويا:  ألنك أنت يارب صالح: نفسـي إليك يـارب
(Ps 86:2-5)
* Verlos uw knecht, mijn God, die op U vertrouwt.
Wees mij genadig, o Heer, want tot U roep ik de
ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot
U, Heer, hef ik mijn ziel op. Want Gij, o Heer, zijt
goed, Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 وليُـظهر وجهه علينا و: * ليتراءف اللـه عـلينا ويـباركنا
 وفي جميـع األمـم:  لتُعـرف في األرض طريقك: يرحمنا
. الليلويا: خـالصك
(Ps 67:1-2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe
zijn aanschijn over ons lichten en ontferme
zich over ons; opdat men op aarde uw weg
kenne, onder alle volken uw heil, Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

 ضللت مثل:  وأحـكامك تـعينني: * تحيا نفسي وتسبحك
:  فأطلب عبدك فأني لوصاياك لم انس: الخروف الضال
. الليلويا
(Ps 119:175-176)

* Mijn ziel leve, en love U, mogen uw
verordeningen mij helpen. Ik heb gedwaald als een
verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden
vergeet ik niet, Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

ليس:  واألرض أعطاها ألبناء البشر: * سماء السماء للرب
 لكن:  وال كـل الهابطين فـي الجحيم: األموات يسبحونك يارب
:  من اآلن وإلى الدهـر: نحن األحياء الذين نـباركك يارب
.الليلويا
(Ps 115:16-18)
* De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde
heeft Hij de mensen-kinderen gegeven. Niet de
doden zullen U loven, o Heer, niemand van wie in
de Hades zijn neergedaald, maar wij, de
levenden, zullen U zegenen, o Heer, van nu
aan tot in eeuwigheid, Halleluja.
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، وليباركوه على منابر الشيوو،* فليرفعوه فى كنيسة شعبه
، يبصر المستقيمون و يفرحون،ألنه جعل األبوة مثل الخراف
.هلليلويا

(Psalm 107:32,41-42)
* Dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
en Hem loven in de raad der oudsten. Hij maakt
geslachten talrijk als een kudde. De oprechten zien
het en verheugen zich. Halleluja.
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 أن َك أنتَ هو الكاهن إلى األبد على،* أقسم الرب و لن يندم
. هلليلويا،طقس ملكيصاداق

(Psalm 110:4)
* De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze
van Melchisedek. Halleluja.
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،* ليتراءف هللا علينا ويباركنا ويشرق بوجهه علينا ويرحمنا
.هلليلويا

(Psalm 67:2)
* God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn
aanschijn bij ons lichten en ontferme zich over ons.
Halleluja.
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 إرعهم وإرفعهم إلى، بارك ميراثك،* يارب خلص شعبك
. هلليلويا،األبد

(Psalm 28:9)
* Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen
en draag hen tot in eeuwigheid. Halleluja.
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* Nim pe picabe ouoh `ntefareh `enai ouoh
`nceka] `eninai `nte P=o=c.
. هلليلويا،* من هو الحكيم فيحفظ ويتفهم مراحم الرب
(Psalm 107:43)
* Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men
acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.
Halleluja.

De Grote Hoos van de Grote Vasten الهوس الكبير للصوم المقدس

*`Cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoia ,w
nyi `ebol @ naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi
ejwi@ qen ouagapy ]]ho `erwten aripameui.
 ها مطانية إغفروا لى يا آبائي واخوتي صلوا،* بـاركـوا على
. هلليلويا، بالـمحبة أسالكم إذكروني،ألجلي
*Zegen mij. Dit is een metanja. Vergeef mij, mijn
vaders en broeders. Bid voor mij. In liefde vraag ik
u mij te gedenken. Glorie aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, van nu aan en tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen, Halleluja, Heer ontferm U,
Heer ontferm U, Heer ontferm U.

De grote canticum van kiahk
الهوس الكيهكي
* Do7a Patri ke `Viw: ke `aji`w =P=n=ati: ke nvn ke `a`i
ke ic tovc `e`wnac twn `e`wnwn `am3n.
* Zoksa patrie ke eejo ke akhio Pnevmatie: ke nien
ke a-ie ke ies toes e-oo nas ton e-onoon amien.

 كي نين كي آ إي:  كي آجيـو إبنفماتي: * ذوكصابتـري كي إيو
.  إي أوناس طون إي أونـون آمين: كي إسطوس
* Glorie aan de Vader: en de Zoon en de Heilige
Geest: nu en altijd en tot: in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 وإلي:  اآلن وكـل أوان:  والــروح القـدس: * المجــد لآلب واألبـن
.دهـــر الـدهــور آميـن
/ / /
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.  كيرياليسون كيرياليسون: * أمين الليلويا كيرياليسون
* Amen Halleluja Heer ontferm U : Heer
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.  يارب ارحم يارب ارحم: * أمين هلليلويا يارب ارحم
* Amen alleloja
Jarabor7am.
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Psalie Adam op de
Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس
األول

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

*Areh `eroi panou] @ qen tek bo`y;ia @ ]nyi
`noucw] @ qen pi`slyl nem ]nycti`a.
* Bw `n`aloli `mmyi @ `nat]`adiki`a @ [o `n`qryi
`nqyten @ qen pi`slyl nem ]nycti`a.
* Bewaar mij O mijn God, door Uw steun, en
schenk mij verlossing, door het bidden en
vasten.
* Plant in ons, een ware wijnstok, zonder
verderf, door het bidden en vasten.

 بالصالة:  وأعطني خالصا ا:  بمعونتك: * إحفظني يا إلهي
.والصوم
. بالصالة والصوم:  إغرس فينا:  غـير شـريرة: * كـرمة حقيقية

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ge gar `n;ok P¡ @ ]nyi `noumetanoi`a@ nem ou,w
`ebol @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Decpota moi nyi @ `nourw nem oucovi`a @
e;ritwbh `mmok @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Want U O Heer, schenkt mij berouw, en
vergeving, door het bidden en vasten.
*Schenk mij O Meester, woorden en wijsheid,
om tot U te bidden, door het bidden en vasten.

 بالصالة:  وغفرانا ا:  تعطيني تـوبة: * ألنـك أنت يـارب
.والصوم
 بالصالة:  ألتـضرع إليك:  فما ا وحـكمة: * أعطني أيها السيد
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ele`ycon `ymac @ kata tou metga`ele`a @ hiten
tekmet=,=r=c @ =q=e=n =p=i`=s=l=y=l
* Zwnt niben euhwc @ `etek`exouci`a @ nem tekmet¡ @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Wees ons genadig, volgens Uw genade,
door Uw goedheid, door het bidden…
* De hele schepping prijst, Uw Vorstendom,
en Uw Heerschappij, door het bidden…

 بالصالة:  مـن قـبل صالحك:  كمثل رحمتك: * إرحمنا
.والصوم
 بالصالة:  وربوبيتك:  سـلطانك: * تـسبح كل الخليقة
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Yryny nem ou`agapy @ nem oueg`krati`a @ maren
ernumvin @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* :eoc pinayt @ moi nyi `nouparryci`a @ `nta jimi
`nounai @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l

* Laat ons ontwaken, in vrede en liefde, en
maagdelijkheid, door het bidden…
* O Genadevolle God, schenk mij gunst,
dat ik genade mag winnen, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  فلنستيقظ:  ونسكا ا: * سالمة ومحبة
 بالصالة:  ألجـد رحمـة:  أعـطني دالة: * أيـها اإلله الرحـوم
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* I=yc `psyri `mV] @ ,a `vro `n]ek`klyci`a @ `aouwn nan
pinah] @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Kata tekmetnis]@ tac-;o `nnie,malwci`a@ `ntenmoun `ebol@ =q=e=n =p=i`=s=l=y=l
* Jezus de Zoon van God, houd de poorten van
de kerk, open voor ons door het geloof, door het
bidden..
* Breng de ballingen terug, volgens Uw
Grootheid, dat wij mogen volharden, door het
bidden…

:  مفتوحة لنـا باإليمان:  إجعل أبواب الكنيسة: * يايسوع إبن اللـه
.بالصالة والصوم
. بالصالة والصوم:  لنداوم:  رد المسبيين: * كعظمتك

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Laoc niben euhwc @ `etek`exouci`a @ nem

tekmet¡ @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Mare tekjij nahmen @ `ebol qen nen`anomi`a @
nem nen`;lu`'ic @ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Alle volken prijzen, Uw Vorstendom, en
Uw Heerschappij, door het bidden…
* Moge Uw hand ons redden, van onze
zonden, en verdrukkingen, door het
bidden…

 بالصالة:  وربوبيتك:  سلطانـك: * تـ ُسبح كل الشعوب
.والصوم
. بالصالة والصوم:  وشـدائدنـا:  من آثـامنا: * فلتخلصنا يـدك

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ninobi `etaitou @ nem neccuny;i`a @ eu`ebwl `ebol
@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Xa `pswi `esasw @ `nje ]koinwni`a @ `nte pitoubo
@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Moge de zonden die ik begaan heb, en de
slechte gewoonten, verwijderd worden, door
het bidden…
* De zuivere, deelgenoot-schap, wordt hoog
verheven, door het bidden…

 بالصالة:  فـلينحلوا:  وعـاداتها: * الخطايا التي صنعتها
.والصوم
. بالصالة والصوم:  الـتـي للطـهـارة:  الشركة: * إرتفعت جدا ا

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Ounis] `n`agapy @ `n`apoctoloki`a @ ec`eswpi nan
@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Pouro `nte ]hiryny @ moi nan `nouklyronomi`a @
qen tekmetouro @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l

* Moge wij een grote, apostolische liefde,
hebben, door het bidden…
* O Koning van de vrede, schenk ons een
erfdeel, in Uw Koninkrijk, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  فلتكن لنا:  رسـولية: * محبة عظيمة
 بالصالة:  فـي ملكوتك:  أعطنا ميراثا ا: * ياملك السالمة
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Rwic `eron ouoh nahmen@ `ebol qen nikaki`a@ nem
nipa;oc@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Couten tekou`inam@ nah-men qen ni`plati`a@
`nten[i `mpioujai@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* Bewaar en red ons, van de kwaadheden, en
het lijden, door het bidden…
* Strek Uw rechterhand uit, red ons van het
verderf, dat wij verlossing verkrijgen, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  واألوجاع:  مـن الشـرور: * إحـرسنا ونجنا
 بالصالة:  لننال الخالص:  ونجنا من الفناء: * إبسط يمينك
.والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Tenhwc ten`cmou `erok @ qen ou`slyloui`a @
tensemsi `mmok @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Uc nennio] =e=;u @ aumenre ]par;eni`a @ auswpi
hi`psafe @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l

* Wij prijzen en zegenen U, met vreugde, en
wij dienen U, door het bidden…
* Onze heilige vaders, hadden het celibaat
lief, en bewoonden de wildernis, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  ونـخدمك:  بـتهليل: * نسـبحك ونباركك
:  وسكنوا البرية:  أحبوا البتولية: * هـا أباؤنا القديسين
.بالصالة والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* Vwk pe pi`amahi@ nem ]doxologi`a@ qajen
ni`ewn@ =q=e=n= =p=i`=s=l=y=l
* <w nan `ebol `nnennobi@ nem nen`anomi`a@ e;be
pekran =e=;u@ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l

* Aan U zij de eer, en de glorie, vóór alle
tijden, door het bidden…
* Vergeef onze zonden, en overtredingen,
omwille van Uw Heilige Naam, door het
bidden…

. بالصالة والصوم:  قبل الدهور:  والتمجيد: * لك العز
:  من أجل إسمك القدوس:  وآثامنا: * إغـفر لنـا خطايانا
.بالصالة والصوم

Psalie Adam op de Eerste Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس األول

* "wtyr `mpikocmoc @ mahten qen tekdwre`a
@ `n`epouranion @ =q=e=n = =p=i`=s=l=y=l
* Wpten nem nekhiyb @ etsyp hwc ou;uci`a
@ `nten]`wou nak @ enjw `mmoc je =a=l.
* O Verlosser van de wereld, vervul ons, van Uw
hemelse gave, door het bidden…
* Reken ons bij uw schapen, als een aanvaard
offer, dat wij U verheerlijken, zeggende:
‘Halleluja’.

. بالصالة والصوم:  السمائية:  إمألنا من موهبتك: * يا مخلص العالم
. الليلويا:  لنـمجدك قـائلين:  وذبـيحة مـقبولـة: * إحسبنا مـع خرافك
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Psalie Adam op de
Tweede Hoos
إبصالية آدام علي الهوس
الثاني

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ari`hmot nyi V]@ `e`iri`mpetehnak@ `aritt `m`p-sa
`ncyou niben@ `ntaswpi nemak.
* Bwl `ebol qen peknai@ `nnapara`ptwma@
matoubo `nta'u,y@ nem panouc nem pacwma.
* Schenk mij O God, dat ik handel volgens Uw
wil, en maak mij altijd waardig, bij U te zijn.

* Ontbind mijn zonden, door Uw genade,
reinig mijn ziel, mijn verstand en mijn lichaam.

: واجعلني مستحقا ا كل حين:  لكي اصنع إرادتك: * انعم لي يا اللـه
. أن أكون معك
.  وعقلي وجسدي:  وطهر نفـسي:  برحـمتك: * حل زالتي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ge gar aiertolman @ `e`iri `nhanhbyou`i@ e`ie[isipi
`anok@ aisanerpoumeui.
* Dikeoc
ai]jwnt@
`etekmet`aga;oc@
e;be
na`hbyou`i ethwou@ nem nanobi `nkakwc.

* Want ik heb gedurfd, werken te doen, die
mij zouden beschamen, wanneer ik ze
gedenk.
* Waarlijk heb ik getergd, Uw Goedheid,
door mijn slechte daden, en kwade zonden.

.  أخزى:  إذا تذكرﺗﻬا:  صنعت أعماالا: * ألني بجسارة
:  مـن أجـل أعمالي الشريرة: * حقاا أغضبت صالحك
.  الرديئة: وخـطاياي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Einasenyi `e;wn@ `anok qapijwb@ je `tve nem
`pkahi@ qen nekjij eucop.
* Zeontoc `aly;wc@ `mmon oumanvwt nyi@ oude
oucwtyria@ `ebyl `epeknai.

* Waarheen zal ik gaan, ik de zwakke, want
Hemel en aarde, zijn beiden in Uw handen.
* Want waarlijk, heb ik geen schuilplaats,
noch redding, dan door Uw Genade.

 معا ا:  فإن السماء واألرض:  أنا الضعيف: * إلى أيـن اذهب
. في يديك
.  إال برحمتك:  وال خالصا ا:  ليس لي ملجأ: * حقا ا بالحقيقة

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Yc hyppe `anok@ ei`evwt harok@ e;rijimi `nounai@
aksansopt `erok.
* :eoc pinayt@ `vref;ami`o `nhwb niben@ `areh
`epekbwk@ `ebol ha pethwou niben.

* Daarom ben ik, tot U gekomen, om
genade te winnen, wanneer U mij
aanneemt.
* O Genadevolle God, de Schepper van
alles, bewaar Uw dienstknecht, van al het
kwaad.

. إذا قبلتني إليك:  لكي أجد رحمة:  التجئ إليك: * هـا هوذا أنا
.  من كل شر:  إحفظ عبدك:  خالق كل شيء: * اللـه الرحـوم

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* I=yc P=,=c nai nan@ kata tekmet`aga;oc@ `mper,at
`ncwk@ ei,y qen nipa;oc.
* Kwrj `ebol qen pahyt@ `;nouni `nninobi@ nem
]met-jeou`a@ nem pi[i`hraf `ncwbi.
* Wees ons genadig O Jezus Christus,
volgens Uw Goed-heid, verwerp mij niet van
U, want ik verkeer in pijn.
* Ontruk van mijn hart, de wortel van de
zonden, lastering, en onachtzaam-heid.

 ألني:  ال تتركني عنك:  كصـالحك: * إرحمنا يا يسوع المسيح
.في اآلالمات
.  واالستهزاء:  والتجـديف:  اصل الخطايا: * اقـلع مـن قلبي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Loipon cott @ qen hwb niben ethwou @ `ete
`psousou `mpikocmoc @ nem pefsouit `n`wou.
* Mperolt `e`pswi @ qen `tvasi `nte na`ehoou @ oude
`mpertakoi @ e;be napet-hwou.
* Red mij ook, van ieder kwaad, de hoogmoed
van de wereld, en haar ijdele eer.
* Neem mij niet, in het midden van mijn
dagen,
verderf
mij
niet,
door
mijn
kwaadheden.

 ومجده:  الذي هـو فخر العالم:  من كل شر: * خلصني أيضا ا
. الفارغ
. من أجل شروري:  وال ﺗﻬلكني:  في منتصف أيامي: * ال تأخذني

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Nitebnwou`i `nat`emi@ `mpou`iri `mpahwb@ je ai]jwnt `mmok@ `noumys `ncop.
* Xwoun hwk P¡@ `nna-`anomia@ alla
]me;nayt@ te tekcuny;i`a.
* De onwetende dieren, doen mijn werken
niet, want ik heb U, vele malen getoornd.
* U kent O Heer, mijn overtredingen, maar
Uw Natuur, is barmhartig.

 ألني:  لم يصنعوا عملي:  ال معرفة لها: * والبهائم التي
. أغضبتك مرارا ا كثيرة
.  الشفقة:  بـل طبعك:  تـعرف آثـامي: * أنـت يارب

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ouoi nyi `anok@ qa pirwmi ethwou@ `eswp aisan
`ohi `erat @ `mpe`m;o `mpek`wou.
* Pacyou tyrf afmounk@ qen oumet`amelyc@ moi
nyi `noumet`anoi`a@ nem ounouc efryc.

* Wee mij, de slechte mens, wanneer ik sta,
vóór Uw Glorie.
* Ik heb al mijn tijd verkwist, in luiheid, schenk
mij berouw, en waakzame gedachten.

.  أمام مجدك:  إذا وقفت:  اإلنسـان الشرير: * ويل لي أنا
 وعقل:  اعطني توبة:  في الكسل: * أفنيت كل زماني
. مستيقظ

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Rek pekmasj P¡@ cw-tem eroi nai nyi@
ek`evonh `mpanehpi@ `eourasi nyi.
* Ceontoc aiernobi@ qen `tve hijen pikahi@
]em`psa an e;rouopt@ nem ni`ecwou `nte pek`ohi.
* Neig Uw oor O Heer, hoor mij en wees mij
genadig, verander mijn verdriet, in vreugde.
* Ja waarlijk ik heb gezondigd, voor de hemel
en aarde, ik ben onwaardig geteld te worden,
bij de schapen van Uw kudde.
. فرحا ا لي:  اقلب حزني:  واسمعني وارحـمني: * أمـل سمعك يارب
 ولم أكن مستحقا ا أن:  في السماء وعلى األرض: * نعم حقا ا أخطأت
.  مع خراف قطيعك: أحسب
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إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Ta'u,y ecer`mkah@ P¡ manom] nac@ je ,wric
peknai V]@ `mmon ouhelpic nac.
* Uper `mpekran@ V] `nte paoujai@ senhyt qa tamethyki@ `ntajimi `nounai.
* Mijn ziel was ontrust, U troostte het O Heer,
zonder Uw genade O God, heeft zij geen hoop.
* Omwille van Uw Naam, O Heer van mijn
verlossing, heb erbarmen met mij, dat ik genade
vind.

 ليس لها:  ألﻧـﻬا بدون رحمتك:  فعزيها يا اللـه: * تألمت نفسي
.رجاء
 ألجد:  تحنن على مسكنتي:  يا إلـه خـالصي: * من أجل اسمك
.رحمـة

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* V] pimairwmi@ouoh `nrefsenhyt @` mperhit
`e`amen] @ qen nimetcapecyt.
* <wlem e;reknahmet@ vyetsop sa `eneh@ `ebol
ha `tkolacic@ `mpi`,rwm `n`eneh.

* O Menslievende God, die Barmhartig zijt,
werp mij niet, omlaag tot de Hades.
* O Gij die Eeuwig zijt, haast U en red mij,
van de smarten, van het eeuwige vuur.

 في الجحيم:  ال تطرحني:  الرؤف: * يا اللـهمحب البشـر
. السفلي
 النار:  مـن شقوة:  أيها الكائن إلى األبد: * أسرع لتخلصني
. األبدية

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* "wtyr `mpikocmoc@ nahmet qen tekjom@ `ebol
ha pima`nrimi@ nem pifi`ahom.
* Wvyet`emi `nnimokmek@ `mpatouswpi je@ e;be
pekran =e=;u@ nohem `nta'u,y.
* O Redder van de wereld, red mij door Uw kracht,
van de plaats van de ver-zuchtingen, en het wenen.
* U die de gedachten kent, voordat zij zijn, red
mijn ziel, omwille van Uw Naam.

:  مـن موضـع التنهد:  خلصني بقوتك: * يامخلص العالم
. والبكاء
:  من أجل اسمك القدوس:  قبل أن تكون: * يامن يعلم األفكار
. خلص نفسي

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Sopt `erok panou]@ kata peknis] `nnai@ `ajoc
`nta'u,y@ je `anok pe peoujai.
* Fou`you cabol `mmoi@ `nje pioujai@ `are `stem
tahoi@ `mpeknis] `nnai.

* Mijn God, neem mij tot U aan, volgens Uw
grote genade, zeg tot mijn ziel: “Ik ben uw
verlossing”.
* Redding, is ver van mij, waarborg mij,
met Uw grote genade.

:  قـل لنفسي أني:  كعظيم رحمتك: * اقـبلني إليك يا إلهي
. أنا هـو خالصك
.  برحمتك العظيمة:  فـادركني:  مني: * بعيـد الخـالص

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Qen peknai V]@ bwl `ebol `mpetcwnh@ qen
ninobi tyrou@ pefcyou tyrf `nwnq.
* Hara oupetsop@ ie oucebtwtnyi@ qen pi`ehoou
`nqa`e@ `nte pekhap `mmyi.
* Door Uw genade O God, ontbind de
gebondene, van alle zonden, heel zijn leven.
* Wat zal geschieden, of wat zal bereid zijn voor
mij, op de laatste dag, van het oprechte Oordeel?

 في كل:  بجميع الخطايا:  حل المربوط: * برحمتك يااللـه
. زمان حياته
:  في اليوم األخير:  وما هو ُمعد لي: * ياترى ماذا يكون
. الذي لحكمك العادل
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إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* Je aijwk `nninobi@ qen ou;o `nry]@ `mpe`hli qen
nirwmi@ af`iri `mpairy].
* {i`cmy P¡ `enacaji@ ka] `epa`qrwou@ `aribo`y;in
`eroi@ qen pi`ehoou `ete`mmau.

* Want ik heb begaan, alle soorten zonden,
er is geen mens, die als mij heeft gedaan.
* Hoor O Heer mijn woorden, en sla acht op
mijn geween, help mij, te dien dage.

 صنع:  وليس في البشر:  الخطايا بكل نوع: * ألني أكملت
. مثلي
 وأعني في ذلك:  وأفهم صراخي:  لكلماتي: * أنصت يارب
. اليوم

Psalie Adam op de Tweede Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثاني

* }naouwst `mmok@ qen ouwnh `ebol@ ]]ho
erok@ Pa¡ ,w nyi `ebol.
* Ik aanbid U, met belijding, en ik vraag U O
mijn Heer, om mij te vergeven.

.  يارب أغفـر لي:  وأسألك:  باعتراف: * أسجد لك
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Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Aier`vmeu`i `nninobi@ `ntametat`emi@ aiouwrp
`nnaermwou`i@ aihemci eirimi.
* Bon oufi`ahom@ qen ta-mectenhyt@ `m`vry]
`nou`,rwm@ efmoh qen pahyt.

* Ik gedacht de zonden, van mijn
onwetendheid, ik liet mijn tranen
stromen, en zat neer en weende.
* Alle verzuchtingen, van mijn borst,
branden als vuur, in mijn hart.
.  وجلست أبكي:  فـاهملت دمـوعي:  خطايا جهلي: * تذكرت
.  في قلبي:  تشعل كالنار:  التي في صدري: * كل التنهدات

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Gnwma `nte panouc@ aioueh `ncwou@ nihwn
`nte I=yc@ `mpi`areh `erwou.
* Dogma niben ethwou@ `nte tavucic@ aiouah
`ncw-ou@ qen tametathelpic.
* De duisternis van mijn gedachten, heb
ik gevolgd, de geboden van Jezus, heb
ik verlaten.
* Al het kwade gedrag, van mijn natuur,
heb ik gevolgd, in hopeloosheid.
.  لم أحفظها:  وأوامـر يسـوع:  تبعتها: * ظلمات عقلي
. بدون رجائي:  تبعتها:  التي لطبيعتي: * كل مثاالت الشر

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* E;be vai aihei @ `epecyt `emasw@ `m`vry] `mpiyi@
etkwt `episw.
* Zwy `nnanivyou`i@ alla nem ;anirwmi@ actwmt
e;be panobi@ `eaiswpi `nou`omi.

* Daardoor ben ik, ineengestort, als het
huis, dat gebouwd is op zand.
* De hemelse schepsels, maar ook de
aardse, waren onthutst door mijn
zonden, toen ik in slijk verzonken ben.
.  عـلى الرمل:  المبني:  مثل البيـت: * لذلك سـقطت
 إذ:  حـارت ألجـل خـطيئتي:  بل واألرضين: * حياة السـمائين
. صرت طينا ا

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Yppe anok einau@ `eta'u,y ecmwout@ ec,y qen
ou`mhau@ `m`vry] `nourefmwout.
* :wou] `wna`cnyou@ ouoh rimi nemyi@ sa `tqa
`mpicyou@ e;be je aihei.
* En ik zie, dat mijn ziel levenloos is, en
geplaatst in een graf, als de doden.
* Vergadert mijn broeders, en weent met mij,
tot het einde der tijden, want ik ben gevallen.

 مثل:  موضوعة في قبر:  نفسي مائتة: * هوذا أنا أنظر
. ميت
 ألني:  إلى آخر الزمان:  وأبكوا معي: * إجتمعوا يا أخـوتي
. سقطت

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Ia nalel`e,ymi@ qen niermwou`i `nte ]metanoia@
nem nitwbh qen `vrimi@ `n`hryi qen pi`ejwrh.
* Ke gar `akolt `e`hryi@ mypote `ntaercwbi@ `anok
`mvy`etafhei@ qen `;my] `nnicinwou`i.

* Ik was mijn wonden, met tranen van
berouw, en smekingen en geween, in de
nacht.
* U hebt mij verheven, dat ik niet vernederd
zou worden, ik die gerekend was, onder de
dieven.
.  بالبكاء في الليل:  والتوسل:  بدموع التوبة: * إغسل جراحاتي
. بين اللصوص:  أنـا الذي سـقط:  لئال ا ُحتـقر: * ألنـك نشلتني

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Logicmoc `nte `vnobi@ fojf `ebolqen pahyt@
panou] nem nimeu`i@ `nte tametathyt.
* Moi nyi `noucovi`a@ `m=p=natiky@ nem oueu;eni`a@ qen
ta`proceu,y.

* Ontwortel uit mijn hart, de drang naar
zonde, en ook mijn God de gedachten, van
mijn onwetendheid.
* Schenk mij, geestelijke wijsheid, en
levendigheid, in mijn gebeden.

 مع أفكار:  من قلبي:  إقلعها يا إلهي: * حـاسة الخطيئة
.جهلي
.  في صالتي:  ونشاطا ا:  روحية: * اعطني حكمة

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

*`Ntahit `e`qryi@ `e`tcovi`a `mpicaji@ `ntaswpi qen
`vmei@ menenca ]metjaji.
* Xwoun `w panyb@ je nalogicmoc@ ceriki `e]metceb@ `nte paikocmoc.

*Dat ik vurig mag zijn, in de wijsheid van de
spraak, en in genootschap mag zijn, na de
vijandschap.
* Mijn Meester U weet, dat mijn zinnen neigen,
naar de onwetendheid, van deze wereld.

.  بعد العداوة:  وأصير في ود:  في حكـمة الكالم: * ألتعمق
 هذا:  تميل إلى جهالة:  أن حواسي: * أنت تعرف ياسيدي
. العالم

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Ouoi nyi aksanwp@ `nnapara`ptwma@ ounis]
`nsipi swp@ qen `;methyki `mpa=p=na.
* P¡ cun,wric@ `enipara`ptwma@ `nte tavucic@
nem `pjwb `mpacwma.

* Wee mij wanneer U, mijn rampspoed telt,
want grote schande, zal mijn zwakke geest
ten deel vallen.
* Heer hef op, het kwaad van mijn natuur,
en de zwakte van mijn lichaam.

 يلحق لروحي:  خزي عظيم:  ُحسبت زالتي: * ويل لي إذا
.المسكينة
.  وضعف جسدي:  طبيعتي:  عـن زالت: * يارب اصفح

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Rek pekmasj `n,wlem @ `etametac;e`nyc@
`m`vry] `etakcwtem@ `e`ptwbh `mpitelwnyc.
* Cott `wpimairwmi@ je nalogicmoc@ auomcou qen
nihwimi@ `nte paikocmoc.
* Neig Uw oor, snel tot mijn zwakheid, zoals U
heeft aangenomen, de gebeden van de tollenaar.
* Red mij, O Menslievende, want mijn drangen
zijn ge-zonken, tot de begeerten, van deze
wereld.

.  طلبة العشار:  كما سمعت:  لضعفي عاجالا: * أمل بسمعك
 في:  قد غرقت:  الن حواسي: * خلصني يامحب البشر
. أهوال هذا العالم

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Ten]ho `erok@ `wpinis] `nouro@ `ari`vmeu`i
`mpekbwk@ qen tekmetouro.
* Uppe gar ouconi@ `etafjoc `mpairy]@ P¡ akjem
pefsini@ qen ounai nem oucw].

* Wij vragen U, O Grote Koning, Uw
dienstknecht
te
gedenken,
in
Uw
Koninkrijk.
* Zie, een dief, riep evenzo tot U, en U
bezocht hem O Heer, met Uw genade en
verlossing.

.  في ملكوتك:  اذكر عبدك:  أيـها الملك العظيم: * نسألك
.  برحمة وخالص:  فافتقدته يارب:  قال هكذا: * هوذا لص

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* Vwk pe pitai`o@ vwk pe pi`amahi@ `wpiref;ami`o@
`n`tve nem `pkahi.
* <w ny `noukouji@ `nta`mton `mmoi@ pasoft nem
pao`ji@ au`hros `eroi.

* Aan U zij de eer, aan U zij de roem, O
Schepper, van hemel en aarde.
* Vergeef mij haastig, dat ik moge rusten,
want mijn slechtheid en kwaadheid, wegen
zwaar op mij.

.  السماء واألرض:  ياخالق:  ولك العـز: * لك الكرامة
 ثقـل:  ألن غلطـتي وظلمي:  لكي استريح: * اغفـر لي قليالا
. على

Psalie Adam op de Derde Hoos

إبصالية آدام علي الهـوس الثالث

* "wma `nte peksyri @ `aritt `nem`psa naf@
`ntefaif `mberi@ qen nie;ranaf.
* Wpiman `ecwou@ouoh `nrefnom @ kw] `epek`ecwou @
`anok qa vyetcwrem.
* Laat mij het Lichaam van Uw Zoon, waardig
zijn, om mij te vernieuwen, tot wat Hem behaagt.
* O Herder, en Redder, zoek Uw schaap, ik die
gedwaald heb.

 فيما:  ليصيرني جديـدا ا:  اجعلني مستحقا ا لـه: * جـسد ابنك
.يرضيه
.  أنا الضال:  اطلب خـروفك:  والمخلص: * أيها الراعي
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Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Aitwbh `mmok w
` pennyb P=,=c @ ,w nyi `ebol `w`pouro `nte `p`wou
@ `aripameu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.

* Bwn `nnibal `nte panouc @ hina `nta`emi `epek`wou
@ `aripameu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.
* Ik bad tot U onze Meester Christus, vergeef mij O
Koning van de Glorie, gedenk mij O mijn Heer,
wanneer U komt in Uw Koninkrijk.
* Open de ogen van mijn gedachten, om Uw glorie te
bevatten, gedenk mij O mijn Heer, wanneer U komt in
Uw Koninkrijk.

 إذكرني:  إغـفـر لي يـاملك اﻟﻤـﺠـد: * طلبت إليك ياسيدنا المـسيح
.  متي جئت في ملكوتك: ياربي
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  لكي أعـرف مـجدك: * إفتح أعين عقلي
. في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Ge gar n
` ;ok pe =u=c =;=c @ pamanvwt icjen jwou sajwou
@` `aripa-meu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.
* Dikeoc ak`i `epikocmoc @ ouoh akcotten qen pipethwou
@ `aripa-meu`i w
` Pa¡ @ aksan`i qen tekmetouro.
* Want U bent de Zoon van God, mijn toevlucht van
generatie tot generatie, gedenk mij O mijn Heer,
wanneer U komt in Uw Koninkrijk.
* Waarlijk kwam U tot de wereld, en verloste ons van de
kwade, gedenk mij O mijn Heer, wanneer U komt in
Uw Koninkrijk.

 إذكرني ياربي:  ملجائي من جيل إلى جيل: * ألنك أنت هـو إبن اللـه
.  متي جئت في ملكوتك:
 متي:  إذكرني ياربي:  وخلصتنا من الشرير: * حقا أتيت إلى العالم
. جئت في ملكوتك

Psalie Watos op de Gedachtenis der Heiligen

إبصالية واطس علي المجمع

* Ele`ycon `ymac `o;
= =c @ ten]ho `erok `wpenouro @

`aripameu`i...
* Z `ntagma `naggeloc @ euhwc nak nem nitagma
tyrou @ `aripameu`i...
* Wees ons genadig O God, wij vragen U O
onze Koning, gedenk mij...
* Zeven rangen van Engelen, prijzen U met
alle rangen, gedenk mij...

 متي:  إذكرني ياربي:

 نسألك يـا ملكنا: * إرحمنا يا اللـه
. جئت في ملكوتك
:  يسبحونك مع جميع الطغمات: * سبع طغمات المالئكة
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
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إبصالية واطس علي المجمع

* Yppe `anon tener-humnoc @ `erok nem ni`;ronoc
tyrou @ `aripameu`i...
* :wk te ]jom nem pi`aga;oc@ nem pi`wou nem
pita`io@ `aripameu`i...

* Wij prijzen U, met alle Tronen, gedenk
mij...
* Aan U zij de kracht en de goedheid, en de
glorie en de eer, gedenk mij...
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  مع كـل الكراسـي: * ها نحن نسبحك
. في ملكوتك
 متي:  إذكرني ياربي:  واﻟﻤﺠـد والكرامة: * لك القوة والصالح
. جئت في ملكوتك
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إبصالية واطس علي المجمع

* I=yc P=,=c pe penbo`y;oc @ I=yc P=,=c pe pentajro
@ `aripameu`i...
* Kurioc I=yc P=,=c @ peklaoc `areh `erwou @
`aripameu`i...
* Jezus Christus is onze hulp, Jezus Christus is
onze bevestiging, gedenk mij...
* O Heer Jezus Christus, bewaar Uw volk, gedenk
mij...

:  يسـوع المسيح هو ثباتنا: * يسوع المسيح هو معيننا
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
 متي:  إذكرني ياربي:  إحفظ شعبك: * ياربي يسوع المسيح
. جئت في ملكوتك
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إبصالية واطس علي المجمع

* Laoc niben `erok euhwc @ je `n;ok gar
ak;ami`wou @ `aripameu`i...
* Maren hwc `erok je `agioc @ =g `ncop nem nitagma
tyrou @ `aripameu`i...
* Alle volken prijzen U, want U bent hun
Schepper, gedenk mij...
* Laat ons prijzen zeggende “Heilig”, driemaal
met alle rangen, gedenk mij...

 إذكرني ياربي:  ألنك أنت خلقتهم: * كل الشعوب يسبحونك
.  متي جئت في ملكوتك:
:  ثالث مرات قائلين قدوس: * فلنسبحك مع جميع الطغمات
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
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إبصالية واطس علي المجمع

* Ni,eroubim `erof euhwc@ niceravim naf eu]`wou@
`aripameu`i...
* Xapina ni`apoctoloc@ pencwtyr afswpi nemwou@ `aripameu`i...
* De Cherubim prijzen U, de Serafim
verheerlijken U, gedenk mij...
* Plotseling was onze Verlosser, te midden
van de apostelen, gedenk mij...

 إذكرني ياربي:  والسيرافيم يمجدونه: * الشاروبيم يسبحونه
.  متي جئت في ملكوتك:
 متي:  إذكرني ياربي:  كـان مخلصنا معهم: * وبغتة الرسل
. جئت في ملكوتك
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إبصالية واطس علي المجمع

* Ou`wou nak nem pekiwt `n`aga;oc @ kai tou =p=na
to `agi`o @ `aripameu`i...
* Pennyb nahmen `ebolqen nipiracmoc @ nem `ebol
qen nihojhej tyrou @ `aripameu`i...
* Glorie komt U toe met Uw Goede Vader, en de
Heilige Geest, gedenk mij...
* Red ons O onze Meester van alle verzoekingen,
en alle smarten, gedenk mij...

 إذكرني:  الصالح والروح القدس: * اﻟﻤﺠد لك مع أبيك
.  متي جئت في ملكوتك: ياربي
 إذكرني:  من التجارب ومن كل الضـيقات: * خلصنا ياسيدنا
.  متي جئت في ملكوتك: ياربي
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إبصالية واطس علي المجمع

* Rek pekmasj `eroi `w P=,=c @ moi nyi `nou`,bob
nem ny=e=;u tyrou @ `aripa-meu`i...
* Cmou `enimwou nem nikarpoc@ nem nici] nem
nimounhwou@ `aripameu`i...
* Neig Uw oor tot mij O Christus, schenk mij
rust met alle Heiligen, gedenk mij...
* Zegen de wateren en vruchten, de planten en
de regen, gedenk mij...

 وأعطني راحة مع جميع: * أمل سمعك إلى أيها المسيح
.  متي جئت في ملكوتك:  إذكرني ياربي: القديسين
:  إذكرني ياربي:  والزرع واألمطـار: * بارك المياه والثـمار
. متي جئت في ملكوتك
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إبصالية واطس علي المجمع

* Tentwbh e;be niouyb `nte P¡ @ nem nidi`akwn
`w P=,=c nahmou @ `aripameu`i...
* Udeon ni`,rict`ianoc @ ,w nwou `ebol `w penouro
@ `aripameu`i...
* Wij bidden voor de priesters van de Heer,
en de diakenen red hen O Christus, gedenk
mij...
* En alle Christenen, vergeef hen O onze
Koning, gedenk mij...
:  والشـمامسة خلصهم أيها المسيح: * نطلب من أجل كهنة الرب
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  إغفر لهم ياملكنا: * وأيضا المسيحيين
. في ملكوتك
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* Vnyb V] penbo`y;oc@ peklaoc tyrf `areh
`erwou@ `aripameu`i...
* <ouab `wtyc `triac `agioc@ `opten nem nekpic-toc
tyrou@ `aripameu`i...
* O Meester God onze hulp, bewaar heel Uw
volk, gedenk mij...
* Heilig O Heilige Drie-eenheid, tel ons bij Uw
gelovigen, gedenk mij...

:  إذكرني ياربي:  إحفظ جميع شعبك: * أيها السيد اإلله معيننا
. متي جئت في ملكوتك
:  إحسبنا معك كل مؤمنيك: * قدوس أيـها الثالوث األقـدس
.  متي جئت في ملكوتك: إذكرني ياربي
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إبصالية واطس علي المجمع

* "u,y niben `nor;odoxoc @ `w pimairwmi ma`mton
nwou @ `aripameu`i...
* W pen=c=w=r `n`aga;oc @ pekbwk nem nefio] nai
nwou @ `aripameu`i...
* Alle zielen van de orthodoxen, geef hen rust
O Menslievende, gedenk mij...
* O onze Goede Verlosser, wees Uw knecht en
zijn vaders genadig, gedenk mij...
:  إذكرني ياربي:  نيحها يامحب البشر: * كـل أنـفــس األرثوذكسيين
. متي جئت في ملكوتك
 متي جئت:  إذكرني ياربي:  إرحم عبدك وآبائه: * يامخلصنا الصالح
. في ملكوتك
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Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Ainaerhytc qen ou[isswou @ ]nahwc `eV] pisa`eneh @
neknai w
` Pa¡ ]nahwc `mmwou @ sa `eneh `nte pi`eneh.
* Bwlt `ebol qen napet-hwou @ qen tekjom `areh `eroi @
ouoh icjen jwou sa jwou @ ]najw `ntekme;myi qen rwi.
* Ik begin met verlangen, de Eeuwige God te prijzen, van
Uw genadegaven O mijn Heer, wil ik altoos zingen.
* Maak mij los van mijn slechtheden, bewaar mij door Uw
kracht, dat ik van geslacht tot geslacht Uw trouw, met
mijn mond verkondige.

:  مراحمك يـا سيدي:  وأسبح اللـه األبدي: * أبـتدئ باشـتياق
. أسبحها إلى أبد األبد
 كي:  وبقوتك إحفظني من جيل إلى جيل: * حلني من شروري
. ينطق فمي بعدلك
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إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Genoc `nnirwmi nem nirem `mve@ twbh ouoh rimi `ejwi@
na`anomi`a au[ici `eta`ave@ ouoh au`hros `e`hryi `ejwi.
* Decpouta P¡ `nte nijom@ ]twbh `mmok cwtem `eroi@
V] cwtem `epafi`a-hom@ hiou`i `mmwou `ebol haroi.
* O menselijke geslachten en hemelsen, bidt en
weent over mij, mijn ongerechtigheden zijn over mijn
hoofd gegaan, zij zijn mij te zwaar geworden.
* Meester Heer der machten, ik vraag U mij aan te
horen, O God hoor mijn zuchten, en hef ze van mij
op.

 ألن آثامي:  اطلبوا وابكـوا على: * ياجـنس البـشـر والسمائييـن
. وثقلت علي: عـلت على رأسي
 يا اللـه:  أطلب إليك أن تستجيب لي: * أيـها السـيد رب القوات
.  والقها عني: إسمع تنهدي

Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Ei`eretin `ntekmet¡ @ `anok qa pihyki sopt `erok
@ `aritt `m`vry] `mpitelwnyc @ vy`etafernobi `erok.
* Zety`a akcaji nemaf @ ak,w naf akbolf `ebol @
aksenhyt `e`hryi `ejwf @ ak,a nefnobi naf `ebol.
* Ik vraag Uw Heerschappij, aanvaard mij ik de
armzalige, laat mij zijn als de tollenaar, die tegen U
gezondigd had.
* Waarlijk sprak U tot hem, en vergaf hem, U had
medelijden met hem, en vergaf hem zijn zonden.

 وإجعلني مثل:  أنا المسكين إقبلني إليك: * أسأل من ربوبيتك
.  الذي اخطأ إليك:العشار
 وغفرت:  وتحننت عليه:  وغفرت لـه و َحلَلَته: * وحقا ا تكلمت معه

. له خطاياه
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* Ymnoc
`nnilumny
@
nanobi
,w
nyi
`ebol
@ `aritt `m`vry] `n]porny @ ;y`etakcw] `mmoc `ebol.
* :rwpoc `nte `pcatanac @ achei ouoh acou`w @ aktoujoc
aknohem `mmoc @ je acranak `mpek`m;o.
* De meren prijzen U, vergeef mij mijn zonden, laat mij
zijn als de zondares, die U verlost hebt.
* Als symbool van de duivel, viel zij en werd verstrooid, U
hebt haar bevrijd en gered, want zij heeft U behaagd.

:  وإجعلني مثل الزانية:  وإغفر لي خطاياى: * والبـحيرات تُسـبح
. التي خلصتها
 ألنها:  أنقذتها وخلصتها:  سـقطت وإنحـلت: * ُمثـاالت الشـيطان
. أرضتك قدامك
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* I=yc P=,=c vyet`amoni @ acmacf `nje Mariam @
`aritt `m`vry] `mpiconi @ fy`etauasf `ncatekou`inam.
* Kuri`e ]twbh `mmok @ `mpefry] xeritoc @
afer`omologin `mmok @ `mpairy] efjw `mmoc.
* Jezus Christus de Almachtige, die geboren
is uit Maria, laat mij zijn als de rover, die
gekruisigd is aan Uw rechterhand.
* Net als hem vraag ik U, O wonderbaarlijke
Heer, hij belijdde U, en zei evenzo:
:  إجعلني مثل اللص:  الذي َولَدَتـ َهُ مريم: * يـا يسـوع المسيح الضابط
.صلب عن يمينك
ُ الذى
. هكذا قائالا:  النـه إعترف بك:  أيها الرب العجيب: * ومثله أطلب إليك
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* Loipon afcaji qen ouiyc @ oube V] `nte ninou]
@ `aripameu`i `wPa¡ @ `aripameu`i `wpanou].
* Moi nyi `nounai w
`
penouro@ nem oucovi`a nem
ou`[ro@ `aripameu`i w
` paouro@ aksan`i qen tekmetouro.

* Hij sprak met haast, tot de God der goden: “Gedenk
mij O mijn Heer, gedenk mij O mijn God.”

* Schenk mij genade O onze Koning, en wijsheid en
overwinning, gedenk mij O mijn Koning, wanneer
U in Uw koninkrijk komt.
 إذكرني يا:  إذكرني ياربي:  قبالة إله اإللهة: * وأيضا ا تكلم بسرعة
.إلهي
 متي جئت:  إذكرني ياملكي:  وحكمة وغلبة: * إعطني رحمة ياملكنا
.في ملكوتك
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* Nai `etafer `omologin @ `mmwou qen ouermeni`a @ n
` ;ok
de `wpacwtyr @ aksop `erok `ntef`omologi`a.
* Xmarwout P¡ `aker`hmot naf @ I=yc P=,=c =u=c =;=c @
aksenhyt `e`hryi `ejwf @ akouorpf `epiparadicoc.
* Hij beleidde U, met inzicht, en U, mijn Verlosser, nam
zijn belijdenis aan.
* U schonk hem genade O Gezegende Heer, O Jezus
Christus Zoon van God, U had erbarmen met hem, en
zond hem naar het Paradijs

 قـبلت إليك:  وأنت يا مخلصي:  اعترف ﺑﻬم بتفسير: * وهؤالء الذين
.اعترافه
 إبـن اللـه وتحننت:  وأنعمت له يا يسوع المسيح: * تباركت أيها الرب
. وأرسلته إلى الفردوس: عليه
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* Ouoi nyi `anok e;be nanobi @ `apioujai cabol `mmoi
@ `anok hw qa pirefernobi @ I=yc panou] paouro `mmyi.
* Panou] ma`h;yk `eroi @ pano] cwtem `eroi @
sana`h;yk `e`hryi `ejwi @ `aritt `m`vry] `nouai `nnai.
* Wee mij door mijn vele zonden, redding is ver van
mij, ik de zondaar, O Jezus mijn ware God en Koning.
* Aanschouw mij O mijn God, O mijn God verhoor
mij, wees mij genadig, en laat mij zijn als een van hen.

 أنا أيضا ا:  الخـالص خارج عني: * الويل لي أنـا ألجل خـطاياي
. يا يسوع إلهي وملكي الحقيقي: الخاطئ
 واجعلني:  وتحنن على:  يا إلهي استجب لي: * تأمل إلى يـا إلهي
. كأحد هؤالء
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* Rek pahyt `epeknomoc @ ouoh nai qa tametathyt @ je
]cwoun je n
` ;wk ou`aga;oc @ `nrefsenhyt ouoh `nna`yt.
* Comc cwtem ouoh nai nyi @ vyetsop sa `eneh
@ `aripameu`i qen peknai @ sa `eneh `nte pi`eneh.
* Neig mijn hart tot Uw wetten, vergeef mij mijn
onwetendheid, want ik weet dat U goed bent, barmhartig
en genadig.
* Aanschouw, verhoor en wees mij genadig, O U die eeuwig
zijt, gedenk mij in Uw genade, tot in de eeuwen der
eeuwen.

 ألني أعلم أنك أنت:  وارحم جهالتي: * أمل قلبي إلى ناموسك
.  ورؤوف ومتحنن:صالح
:  اذكرني برحمتك:  أيها الكائن إلى األبد: * انظر واسمع وارحمني
. إلى أبد األبد
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* Tahoi jwji `ebol qen panouc @ `nninobi nem niswft @
]twbh `mmok w
` Pa¡ I=yc @ `mpercohi `mmoi qen pekjwnt.
* U=c =;=c senhyt qaron @ pirefcwnt `nreferhemi @ oude on
qenpek`mbon @ `mper]`cbw `ntametat`emi.
* Verwijder van mijn gedachten, de zonden en
ongerechtigheden, ik bid U mijn Heer Jezus, straf mij niet
in Uw toorn.
* Zoon van God heb erbarmen met ons, O Schepper en
Voorziener, en kastijd mijn onwetendheid niet, in Uw
boosheid.

:  أطلب إليـك ياربي يسوع:  الخطايا والغلط: * إقـطع مـن عـقلي
. التوبخني بغضبك
 تؤدب:  وال برجزك:  أيهـا الخـالق المدبر: * يا ابن اللـه تحنن علينا
. عدم معرفتي
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* V] pinis] `natnobi @ pi`ssyn `nref] `m`pwnq @
je `,ouws `m`vmou an `mpirefernobi @ `m`vry] `ntefkotf
ouoh `ntefwnq.
* <w nyi `ebol `anok qa pi,wb @ P¡ V] `nni`ewn @
sana`h;yk qa tametjwb @ `mpercomc `eroi qen ou`mbon.
* O God, groot en zonder zonde, de levengevende
boom, U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat
hij zich bekeert en leeft.
* Vergeef mij, de zwakke, O Heer God der Eeuwen, wees
mijn zwakheid genadig, aanshouw mij niet in boosheid.

 ألنك:  الشجرة المعطية الحياة: * يا اللـه العظيم الغير الخاطي
.  مـثل ما يرجع ويحيى: التشاء موت الخاطئ
 إلي:  وال تنظر:  أيـها الـرب إلـه الدهور: * اغفـر لي أنا الضعيف
.بحنق
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* "epi `nnanobi `omoiwc @ aihitou `ebol P¡ panou] @
aiernobi I=yc Pa¡ @ aiernobi I=yc Panou].
* Wou`nhyt `e`hryi `ejwi @ cwlj `nna`anomi`a tyrou @
paouro `mperwp `eroi @ `nninobi `etaiaitou.
* Al mijn zonden hebt U, haastig afgewend O Heer mijn
God, ik heb gezondigd Jezus mijn Heer, ik heb gezondigd
Jezus mijn God.
*Wees geduldig met mij, ontbind al mijn overtredingen,
mijn Koning reken mij de zonden niet toe, die ik begaan
heb.

 أخطأت يا:  أيـها الرب إلهي: * وجميع خطاياى قـد ألقيتها سريعا ا
. أخطأت يايسوع إلهي: يسوع سيدي
 الخـطايا التي:  يـاملكي ال تحسب على:  وامـح كل آثامـي: * تأن على
. صنعتها
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* Sopten `erok `w=u=c pa-tyr @ piparaklyton cwtem `eroi @
]]ho `erok `wpacwtyr @ mare nekme;nayt tahoi.
* Fw] `nnanobi et,y @ P¡ vyetsop icjenhy @ ouoh
nohem `mmoi qen ni`anagky @ et]oube `nta'u,y.

* Neem ons tot U aan O Zoon van de Vader, hoor ons O
Parakliet, ik vraag U mijn Verlosser, laat U genade tot
mij komen.
* Wis uit mijn zonden, O Heer die voor alle tijden was,
en red mij van de benauwdheid, die mijn ziel overlaad.

: أسألـك يا مخلصي:  أيها المعـزي إسمعني: * إقبلنا إليك يا ابن اآلب
.فلتدركني رأفتك
 وخلصني من:  أيـها الرب الكائن منذ البدء: * وامح خطاياى
. المعاندة لنفسي: الضوائق
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* Qomqem `nnyettwtoun @ `nca ta'u,y nem pa=p=na
@ `mperhi `,rwm `etametat-cwoun @ `m`vry] hwf `nCodoma.
* Hwrs `nnanobi `e`hryi `ejwi @ `aricun,wrin `nnapara`ptwma @ oude on `mpertakoi @ `m`vry] hwf `nGomorra.
* Verstrooi hen, die onze ziel en geest bestrijden, werp mij
niet in het vuur in mijn onwetendheid, zoals Sodom.

* Mijn zonden hebben mij overladen, vergeef mij mijn
ongerechtigheden, en verderf mij niet, zoals Gomorra.

عـدم

 وال تحرق:  نحو نفوسنا وأرواحنا: * واكسر القائمين
.  مثل سدوم أيضا ا:معرفتي
:  وأيضا ال ﺗﻬلكني:  إصفح عن زالتي: * الن خـطاياى تـعلو عـلى
. مثل عامـورا

Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* Je aiernobi P¡ nai nyi @ aiernobi sa `tqa`e @ alla
P¡ `ariou`i nemyi @ `m`vry] `nnirem Nineu`y.
* {ere nouqybc auernum-vin@ ke au]ho `nou,w `ebol@
nai `etauermet`anoin@ ak,a nounobi nwou `ebol.

* Want Ik heb gezondigd O Heer, ik heb volkomen
gezondigd, maar Heer behandel mij, als het volk van
Nineveh.
* Zij ontwaakten en ontstaken hun lampen, en vroegen om
vergiffenis, zij bekeerden zich, en U vergaf ze hun zonden.

 لكن يارب:  أخـطأت إلى الغاية: * ألني أخطأت يارب إرحمني
. مثل أهل نينوى: اصنع معي
َ َسـرجهم وإستيَق
 هؤالء الذين:  وطـلبوا المغفرة: ظوا
ُ * فـأوقَـ َدوا
ُ  و: تابوا
. غفرت لهم خطاياهم

Psalie Watos op de Doxologieën

إبصالية واطس على الذوكصولوجيات

* }twbh `nnekmetsen-hyt @ `anok oubwk `nac;enic @
alla mare nekme;nayt @ tahoi Pa¡ qen ouiyc.
* }]ho `erok eijw `mmoc @ qen palac eierhumnoc
@ `ntaws `ebol nem pailaoc @ qen ou`cmy `nat,arwc.
* Ik bid om Uw barmhartigheid, ik de zwakke dienstknecht,
Uw genade, mijn Heer, kome mij haastig tegemoet.
* Ik smeek tot U, en mijn tong lofzingt U, ik roep met dit
volk, met een onophoudelijke stem.

:  لـكن فـلتدركني مراحمك:  أنا العبد الضعيف: * أطلب مـن تحننك
.يارب سريعا ا
:  صارخا ا مـع هذا الشعب:  بلساني مرتالا: * أتـوسل إليك قائالا
.بصوت غير ساكت
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Psalie Adam op de
Vierde Hoos
إبصالية آدام علي الهوس
الرابع

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Aierhelpic `erok @ `w`pouro `nni`ewn @ ouoh ai]ho
`erok @ je kuri`e `ele`ycon.
* Bo`y;in `etametjwb @ sa `tqa`e `nni`ewn @ moinyi
`nou`,bob @ je kuri`e `ele`ycon.

* Ik plaats mijn hoop in U, O Koning der
Eeuwen, ik vraag U zeggende, Heer ontferm U.
* Help mijn zwakheid, schenk mij rust, tot het
einde der tijden, Heer ontferm U.

 قائالا يارب:  وتضرعت إليك:  ياملك الدهور: * توكلت عليك
.ارحم
 يارب:  وأعطني راحة:  إلى آخر الدهور: * أعن ضعفي
.ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Ge gar `n;ok pe pennou]@ ak`i sa `ntekcw]
`mmon@ moi nan `noucw]@ je kuri`e `ele`ycon.
* Decpota nahmen@ `ebol ha nidemwn@ matajron
qen pekran@ je kuri`e `ele`ycon.

* Want U bent onze God, U kwam om ons te
redden, schenk ons verlossing, Heer ontferm U.
* Red ons O Meester, van de duivels, bevestig
ons in Uw Naam, Heer ontferm U.

 يارب:  واعطنا خالصا ا:  أتيت لتخلصنا: * ألنك أنت هو إلهنا
.ارحم
 يارب:  وثبتنا في اسمك:  من الشياطين: * خلصنا أيها السيد
. ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Ele`ycon `ymac @ `o=c=w=r `ymwn @ `wpennyb Maciac @
je kuri`e `ele`ycon.
* ^ `n`ehoou `nqytc@ aksep`mkah `ejwn@ e;be
]`ktycic tyrc @ je kuri`e `ele`ycon.

* Ontferm U over ons, O onze Verlosser, onze
Meester de Messias, Heer ontferm U.
* Zes dagen, heeft U voor ons geleden, omwille
van de hele schepping, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  وملكنا ماسيا:  يامخلصنا: * إرحمنا
 يارب:  من أجل كل الخليقة:  تألمت فيها عنا: * ستة أيام
.ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* =Z `ntagma niben @ `n`epouranion @ euhwc nak
`ncyou niben @ je kuri`e `ele`ycon.
* Ydeoc nivucic @ etca `pswi `nnou`yron @ eu] `wou
`ntic`tric @ je kuri`e `ele`ycon.

* Alle zeven rangen, van de Hemel, prijzen u
altijd, Heer ontferm U.
* Waarlijk de verheven, rationele naturen,
prijzen de Drie-eenheid, Heer ontferm U.

:  يسبحونك كل حين:  السبع السمائية: * جميع الطغمات
.قائلين يارب ارحم
 قائلين:  يسبحون الثالوث:  العلوية العقلية: * حقا ا الطبائع
.يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* :wk te ]jom nem pi`wou @ `wpiaidion @ `n;ok pe
piref;ami`o @ je kuri`e `ele`ycon.
* I=yc pe tenhelpic @ I=yc pe pentajron @ qen
nen`;lu'ic @ je kuri`e `ele`ycon.

*Aan U zij de kracht en de glorie, O Eeuwige,
want U bent de Schepper, Heer ontferm U.
* Jezus is onze hoop, Jezus is onze bevestiging,
in onze nood, Heer ontferm U.
 يارب:  ألنك أنت هو الخالق:  أيها الذاتي: * لك القوة واﻟﻤﺠـد
.ارحم
 يارب:  فـي شدائدنا:  يسوع هو ثباتنا: * يسوع هـو رجاؤنا
.ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Kata tek`exouci`a @ akaiten `anon @ `n]`eleu;eri`a
@ je kuri`e `ele`ycon.
* Laoc niben euhwc @ P=,=c kurion @ pi`a,writoc @
je kuri`e `ele`ycon.

* Door Uw macht, heeft U ons, vrij gemaakt,
Heer ontferm U.
* Alle volken prijzen, Christus de Heer, de
Onbegrensde, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  أحرارا ا:  صيرتنا نحن: * كسلطانك
 قائلين:  الغـير المحوي:  المسيح الرب: * كل الشعوب تسبح
. يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Moi nan `ntekhiryny @ `w =;=c `ymwn @ nem
]hupomony @ je kuri`e `ele`ycon.
* Nai nan ouoh `wli @ `mpekjwnt `ebol haron
@ matal[o `nnenswni @ je kuri`e `ele`ycon.
* Schenk ons Uw vrede, en geduld, O onze
God, Heer ontferm U.
* Wees ons genadig, hef Uw boosheid op van
ons, en genees onze ziekten, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  والصبر:  يا إلهنا: * أعطنا سالمك
. يارب ارحم:  وإشف أمراضنا:  وإرفع غضبك عنا: * إرحمنا

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

*Xmarwout `aly;oc@ ten-]ho nahmen `anon@ `ebol
qen nipiracmoc@ je kuri`e `ele`ycon.
* Ou`wou nak nem pekiwt@ ke =p=nati `agion@ `,ouab
`k`cmarwout@ je kuri`e `ele`ycon.
* Waarlijk bent U gezegend, wij vragen U red ons,
van de verzoekingen, Heer ontferm U.
* Glorie zij aan U met Uw Vader, en de Heilige
Geest, u bent Heilig en Gezegend, Heer ontferm U.

 يارب:  مـن التجارب:  نسألك خلصنا: * تـباركت بالحقيقة
. ارحم
:  أنت قدوس ومبارك:  والروح القدس: * اﻟﻤﺠـد لك مع أبيك
. يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Pennyb jwr `nnijaji@ nem pico[ni deon@
kwrfou `w pimairwmi@ je kuri`e `ele`ycon.
* Rytoc `anon tenhwc@ nem ni,eroubim `ukwn@ nem
nijom nem ni`;ronoc@ je kuri`e `ele`ycon.
* Onze Meester verstrooi de vijanden, maak hun
raad tot niets, O Menslievende, Heer ontferm U.
* Openlijk prijzen wij U, met de Cherubim, en de
Krachten en Tronen, Heer ontferm U.

 أيضا يامحب:  ومشورﺗﻬم أبطلها: * بـدد ياسيدنا األعداء
.  يارب ارحم: البشر
:  والقوات والكراسي:  مع الشـاروبيم: * نحن نسبحك جهرا ا
.يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Cmou `enii`arwou @ nem nici] nem nikarpoc @ nem
nimoun hwou @ je kuri`e `ele`ycon.
* Tentwbh e;be niouyb @ nem nidi`akwn @ nahmou
`wpennyb @ je kuri`e `ele`ycon.

* Zegen de rivieren, de planten en vruchten, en
de regen, Heer ontferm U.
* Wij bidden voor de priesters, en de diakenen,
red hen O onze Meester, Heer ontferm U.

. يارب ارحم:  واألمطـار:  والزروع والثـمار: * بارك األﻧﻬار
 يارب:  خلصهم ياملكنا:  والشمامسة: * نطلب من أجل الكهنة
. ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

*U=c =;=c pennou] @ `anon `areh `eron @ `ebol ha
ouho]@ je kuri`e `ele`ycon.
* V] nai nan `nten[i `ebol @ qen nekmuctyrion @
e;be pi,w `ebol @ je kuri`e `ele`ycon.

* O Zoon Gods onze God, bewaar ons, van de
angst, Heer ontferm U.
* O God wees ons genadig, om deel te nemen,
aan Uw mysteries tot vergeving, Heer
ontferm U.
. يارب ارحم:  مـن الخوف:  إحفظنا نحن: * يا إبن اللـه إلهنا
. يارب ارحم:  للمغفرة:  لننال من أسرارك: * يا اللـه إرحمنا

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* <ouab nak tenouwst@ Uioc patyr `ymwn@
pilogoc `nte `Viwt@ je kuri`e `ele`ycon.
* "u,y maemton nwou@ nem nidikeon@ qen
tekmetouro@ je kuri`e `ele`ycon.
* Wij aanbidden U, O Zoon van de Vader, het
Woord van de Vader, Heer ontferm U.
*Geef rust aan de zielen, met Uw
rechtvaardigen, in Uw Koninkrijk, Heer
ontferm U.
. يارب ارحم:  وكلمة اآلب:  يا إبن اآلب: * قدوس نسجد لك
. يارب ارحم:  فـي ملكوتك:  مع الصـديقيـن: * األنفس نيحها

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Wou`nhyt pimairwmi @ `n`aly;inon @ `ejen pekbwk
pihyki @ je kuri`e `ele`ycon.
* Swpi nemaf nahmef @ `ebol ha nidemwn @ nem
ni`v;onoc nem ni`,rof @ je kuri`e `ele`ycon.

* Wees geduldig, O Ware Menslievende, met Uw
arme dienstknecht, Heer ontferm U.
* Wees met hem en red hem, van de duivels, en
de afgunst en bedrog, Heer ontferm U.

:  عـلى عبدك المسكين:  الحقيقي: * تأنى يامحب البشـر
. يارب ارحم
:  ومن الحسد والغش:  من الشياطين: * كن معه وخلصه
. يارب ارحم

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Fw] `ebol `n[oqem @ niben `ebol haron @ cwtem
`eron `n,wlem @ je kuri`e `ele`ycon.
* Qwnt qen nen`;lu'ic @ `wP=,=c Kurion @ I=yc pimonogenyc @ je kuri`e `ele`ycon.

* Neem weg van ons, alle onreinheden, hoor
ons haastig aan, Heer ontferm U.
* Wees nabij in onze nood, O Heer Christus,
Jezus de Eniggeborene, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  وإسمعنا عاجالا:  كل نجاسة: * إمح عنا
 يسوع اإلبن الوحيد:  أيها المسيح الرب: * إقترب من شدائدنا
. يارب ارحم:

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* Hopwc `nteftajron@ qen pinah] etcoutwn@ je
`n;of afcw] `mmon@ je kuri`e `ele`ycon.
* Joust `e`qryi `ejwn@ ouoh nahmen `anon@ `ebol
ha nidemwn@ je kuri`e `ele`ycon.

* Om ons te bevestigen, in het oprechte geloof,
want Hij heeft ons verlost, Heer ontferm U.
* Waak over ons, en red ons, van de duivels,
Heer ontferm U.

 يارب:  ألنه خلصنا:  في اإليمان المستقيم: * لكي يثبتنا
.ارحم

. يارب ارحم:  من الشياطين:  وخلصنا: * إطلع علينا

Psalie Adam op de Vierde Hoos

إبصالية آدام علي الهوس الرابع

* {oji `nnimokmek@ ethwou `ebol haron @ ouoh
`arivmeu`i `mpekbwk @ je kuri`e `ele`ycon.
* }]ho `erok Pa¡ @ nahmet ha nidemwn @ ouoh
nohem `mpeklaoc @ je kuri`e `ele`ycon.

* Wend af van ons, de kwade gedachten, en
gedenk U dienstknecht, Heer ontferm U.
* Ik vraag U O mijn Heer, red mij van de
duivels, en verlos Uw volk, Heer ontferm U.
.  يارب ارحم:  وإذكر عـبدك:  الشريرة عـنا: * اطرد األفكار
:  وخلص شعبك:  خلصني من الشياطين: * أسألك يـا سيدي
.يارب ارحم
Index - الفهرس
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Psalie Adam op de

Zondag Theotokie
إبصالية آدام علي تداكية االحد

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Amwini marenhwc @ nem niaggeloc @ ouoh
`nten]`wou @ pen¡ I=yc P=,=c.
* Marenernycteuin @ qen ounycti`a ectoubyout @
ouoh maren`slyl @ qen ouhyt ef;ebiyout.

* Komt laat ons prijzen, met de engelen, en
verheerlijken, onze Heer Jezus Christus.
* Laat ons vasten, een reine vasten, en laat
ons bidden, met een ootmoedig hart.
 يسوع:  ونمجد ربنـا:  مـع المالئكة: * تعالوا فلنسبح
.المسيح
. بـقلب منسحق:  صوما ا نقيا ا ونـصـلي: * فـلنصم

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Bys on;ynou @ `mpirwmi `n`apac @ nem
teftaxic ethwou @ nem nek`hbyou`i `nkakwc.
* Ouoh mai`eten;ynou @ `mpirwmi `mberi @
ouoh `slyl ]nou @ qen ounis] `mmetjwri.
* Leg af, de oude mens, en zijn slechte
gewoonten, en kwade daden.
* Trek aan, de nieuwe mens, en bid nu,
met grote kracht.
:  وطقسه الشرير:  مـن اإلنسان العتيق: * وأيضا ا تعروا
.وأعماله الرديئة
.  بعظم قوة:  وصـلوا اآلن:  اإلنـسان الجديد: * والبسوا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ge gar nirem Nineu`y @ `etaujwk `ebol @
`n]nyctia @ P¡ ,w nwou `ebol.
* Auernycteuin @ `n=g `n`ehoou @ euer
`proceu,ec;e @ qen oumet`qrwou.
* Toen het volk, van Nineveh, de vasten
voleindigd had, vergaf de Heer hen.
* Zij hebben, drie dagen gevast, en
hebben gebeden, met smekingen.
.  غفـر الرب لهم:  لما اكملوا الصوم:  أهل نينوى: * ألن
. ﺑﻬُتاف:  وصلوا:  ثالثة أيام: * صـاموا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Dauid pi`provytyc@ ouoh pi'altyc@
afcaji qen `pjwm@ `mpi'almoc.
* Je ai;ebi`o `nta'u,y@ qen ounycti`a@ nem
]`proc-eu,y@ `mP=,=c Piaidi`a.
* David de profeet, en psalmist, sprak in
het boek, van de Psalmen.
* “Ik vernederde mijn ziel, door vasten,
en bidden, voor de Eeuwige Christus.”
.  في كـتاب المزاميـر:  ت َـ َكلَ َم:  وال ُمـرتل: * داود النبي
.  للمسيح الذاتي:  بالصـوم والصـالة: أذللت نفسي
: * قـائالا
ُ

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Amoni `e]nycti`a@ nem pi`slyl eucop@ coutwnou
qen outoubo@ `nte ny=e=;u.
* Eretenmenre pefhwb@ nem toupar;eni`a@ euer`pem`psa `mpi`ewn@ e;nyou qen hannis] `ntai`o.

* Volhardt in het vasten, samen met het
gebed, onderhoud ze met de reinheid, van de
heiligen.
* Zij hielden van levendigheid, en celibaat, en
waren het komend rijk waardig, met grote eer.
 التي:  وقوموهما بالطهارة:  والصالة معا ا: * تمسـكوا بالصـوم
.للقديسين
 بكرامات:  واستحقوا الدهر اآلتي:  والبتولية: * أحبوا النشاط
. عظيمة

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Zeos `emasw@ `nje nipolyti`a@ `eta V]
tac;wou@ e;be ]nycti`a.
* Ni`provytyc@ eumenre pi`slyl@ `s`ohi
`eratou@ qa `thy `nEmmanouyl.
* Talrijk zijn, de deugden, die God heeft
verleend, door het vasten.
* De profeten, hadden het bidden lief,
terwijl zij stonden, voor Emmanuel.
 من أجل:  ردهـا اللـه لهم:  الفضائل التي: * كثيـرة جدا ا
.الصوم
. أمام عمانوئيل:  بوقوفهم:  يحبون الصالة: * األنبياء

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Yliac afsenaf `e`tve @ qen ouparryci`a @ `ebol
hiten pi`slyl @ nem ]nyctia.
* Yliac afws `ebol @ ef]`cbw `mpilaoc @ je
maieten;ynou `nhancok @ ouoh `slyl `nkalwc.
* Elia voer op ten hemel, met gunst, door
het bidden, en vasten.
* Elia riep uit, en onderwees het volk,
“Draag een rouwgewaad, en bid oprecht.”

.  الصالة والصوم:  بدالة من قبل:  إلى السماء: صـعـ ِ َد
َ * إيليا
 وصلـوا:  قائالا ألبسوا ُمسحا ا:  معلما ا الشعب: * ايليا صـرخ
.جيداا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* :metouro `nnivyou`i @ naqwnt `ero nan @ `ebyl
qen ]nycti`a @ nem pi,w `ebol nem pinomoc.
* Palin ni`provytyc @ qen pi`slyl nem ]nycti`a @
nem ]me;nayt @ nem ]met`anoi`a.

* Het koninkrijk der hemelen, komt ons niet
nabij, dan door het vasten, de vergeving en de
wet.
* Ook de profeten, volhardden in het bidden en
vasten, en mededogen, en berouw.

:  إال بالصـوم:  ال تكون قريبـة منا: * ملكوت السموات
. والغفـران والناموس
.  والتوبـة:  والشـفقة:  بالصالة والصـوم: * أيضا األنبياء

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* I=yc P=,=c Pen¡ @ afernycteuin @ `ejwn
af`tcabwn @ `ntenermet`anoin.
* =m `ne`hoou @ nem = m `n`ejwrh @ `ebol hi`psafe
@ qen ounis] `mmuctyrion.
* Onze Heer Jezus Christus, heeft gevast
voor ons, en leerde ons, berouw te
tonen.
* Veertig dagen, en veertig nachten, in de
wildernis, met een groot mysterie.
.  أن نتـوب:  وعلمنا: صا َ َم عنا
َ : * يسـوع المسيح ربنا
.  بسر عظيم:  في البـرية:  وأربعين ليلة: * أربعين يوما ا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Ka] `epai`ehoou @ nem ]ounou ete`mmau @ `nte
petenjin`i @ nem `p,aki `nte pi`mhau.
* Ari`vmeu`i `nte pi`krycic @ `mpe`m;o `mpi`krityc @ fai
`nnetenbal @ `e`pswi `mpidecpotyc.

* Verneem die dag, en dat uur, van uw
aankomst, in de duisternis van het graf.
* Gedenkt het oordeel, voor de Oordeler, sla uw
ogen op, tot de Meester.

 إلى:  التي ﻟﻤﺠيئكم:  وتلك السـاعة: * إفهموا ذلك اليـوم
. ظلمة القبـر
 إلى:  وإرفعـوا أعينكم:  أمام الحـاكم: * إذكروا الدينونة
.السيد
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* Logoc `nnenhyt @ qen handoxologi`a @ nem
pitoubo @ `ebol hiten ]nycti`a.
* Pi`slyl nem ]nycti`a @ eu`etoubo `nnen'u,y @
qen ou`ohi `eratou @ qen ]`proceu,y.

* Laat uw harten spreken, met lofzangen,
en reinheid, door het vasten.
* Het bidden en vasten, reinigt onze ziel,
wanneer wij staan, tijdens de gebeden.
. من ِقبل الصوم:  والطـهارة:  بالتماجيد: * فـلتنطق قـلوبكم
 في:  بالوقوف:  يطهـران نـفوسنا: * الصـوم والصـالة
. الصالة
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* Marensep`hmot @ `mPen¡ I=yc @ e;ref
ou`wteb `nnenhyt @ `e`hryi `eouranoc.
* Tenouwrp nak `mpihwc @ `mpi=p=natikon @
tentwbh `mmok @ qen ouhyt efcoutwn.
* Laat ons dankzeggen, aan onze Heer Jezus,
dat Hij onze zielen, mag over-brengen tot de
hemel.
* Wij bieden U aan, geestelijke lof, wij
smeken U, met een oprecht hart.
.  إلى السماء:  لكي ينقل قلوبنا:  ربنا يسوع: * فلنشكر
.  بقلب مستقيم:  ونسألـك:  التسبيح الروحـي: * نرسل لك
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* Ni`agioc tyrou @ auernycteuin @ `n=m `n`ehoou
qen @ oumetatkakin.
* E;be touwrp @ nem toupar;eni`a @ auer
`pem`psa `mpiwnq @ qen ]nycti`a.
* Alle heiligen, hebben de veertig dagen,
gevast, zonder eentonigheid.
* Door hun levendigheid, en celibaat,
waren zij het leven waardig, door het
vasten.
.  األربعين يوما ا:  بـدون ملل:  صاموا: * جميع القديسين
.  الحياة بالصوم:  إستحقـوا:  وبتوليتهم: * مـن أجل نشاطهم
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* Xulon gar etryt@ qen piparadicoc @ `mmon
`sjom `n`hli @ `nrwmi `stahof.
* Ounis] pe `ptai`o @ e` ta Nw`e `m`psa `mmoc @ e;be
]-nycti`a @ af`iri `n]kubwtoc.
* De mensen kunnen niet bevatten, het mysterie
van, de bloeiende boom, in het Paradijs.
* Groot is de eer, die Noach waardig was, door het
vasten, heeft hij de ark gebouwd.

:  ال يستطيع الناس:  ثابتة في الفردوس: * كل شجرة
.إدراكها
:  وبالصوم:  التي استحقها نـوح: * عظيمة هـي الكرامة
. صنع الفلك
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* Auk`lyronomin @ `mpiwnq e;myn `ebol @ aurasi
nem P=,=c @ piref,w `ebol.
* Pahyt nem pa=p=na @ matoubwou `ebol @ qen
nimeu`i ethwou @ caqoun nem cabol.

* De heiligen hebben, het eeuwige leven beërfd,
en hebben zich verblijd, met Christus de
Vergever.
* Reinig, mijn hart en geest, van binnen en van
buiten, van de kwade gedachten.

.  مع المسيح الغفور:  وفرحـوا:  الدائمة: * ورثوا الحياة
 من األفكار:  داخالا وخارجا ا:  طهرهما: * قلبي وروحي
.الشريرة
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* Kw] `nca ouhiryny @ ouoh [oji `ncwf @ je nibal
`mP¡ @ e;na `amoni `mmon.
* Rek petenmasj cwtem @ `enientoly `nte P¡@
ouoh `ari]hiryny@ nem neteneryou.
* Jaag de vrede, vurig na, want de ogen van de
Heer, bewaren ons.
* Neig uw oor en luister, naar het gebod van de
Heer, en sticht vrede, onder elkander.

:  ألن أعـين الـرب:  و ّجدوا في أثره: * إطلبوا السالم
.تحرسنا
:  واصنعوا السالم:  واسمعوا وصايا الرب: * أميلوا سماعكم
.بعضكم لبعض
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* Rwic `e]nycti`a @ qen ounis] `n`srwic @ je
pi`slyl qen pi`ejwrh @ ceerouwini `nninouc.
* Cwtem `ePen=c=w=r@ qen pieuaggelion@ je pi`slyl
nem ]nycti`a@ `ncehiou`i `nnidemwn.
* Leef het vasten na, met grote zorg, want gebeden
in de nacht, verlichten het verstand.
* Hoort onze Verlosser, spreken in het Evangelie,
dat het bidden en vasten, de duivels uitdrijft.

:  ألن الصالة بالليل:  بحرص عـظيم: * إحرصوا على الصوم
. تنيـر العقول
 أنـه بالصـالة:  فـي اإلنجيل يقـول: * إسمعوا مخلصنا
.  تخرج الشياطين: والصـوم
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* Aksan ernycteuin@ ;whc `ntek`ave@ ia pekho
`ebol@ fai `nnekbal `e`tve.
* Twounou `cmou `ev]@ piref;ami`o@ `ntenem `psa
`anon@ `nhanmys `ntai`o.
* Indien u vast, zalf uw hoofd, was uw aangezicht,
en sla uw ogen op tot de hemel.
* Sta op en prijs God, de Schepper, dat wij grote
eer, waardig mogen zijn.

 وإرفع عينيك إلى:  وإغسل وجهك:  إدهن رأسك: َصمت
ُ * إذا
. السماء
 كرامات:  لنستحق نحن:  اإلله الخالق: * قوموا س ِبحوا
.عظيمة
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* Ouoh `ntenws `ebol@ qen ou`cmyi `nouwt@ je V]
nai nan@ moi nan `nou`hmot.
* Uper `mpekran@ `wP=,=c penouro@ `ariou`i nai
neman@ qen tekmetouro.
* Roep eenstemmig uit: O God wees ons genadig,
en schenk ons genade.
* Omwille van Uw Naam, O Christus onze Koning,
wees ons genadig, in Uw Koninkrijk.

 وأعطنا:  إرحمنا يا اللـه:  واحد قائلين: * ونصرخ بصوت
. نعمة
:  إصنع معنا رحمة:  أيها المسيح ملكنا: * من أجل أسمك
.في ملكوتك
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* Je aiernobi `erok@ qen ou;o `nry]@ ten]ho `erok@
nahmen qen `amen].
* V] `nte nenio]@ `pouro `nni`ewn@ penwik `nte
rac]@ myif nan `mvoou.

* Ik heb gezondigd tegen U, op talrijke
manieren, wij vragen U ons te redden, van de
Hades.
* O God van onze vaders, de Koning der
Eeuwen, geef ons heden, ons dagelijks brood.
. من الجحيم:  ونسألك خلصنا:  بكل نوع: * ألني أخطأت إليك
.  أعطينا اليوم:  خـبز الغد:  ملك الدهور: * يـا إله أبـائنا
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* Ouoh `mperenten @ `eqoun `epiracmoc @ P¡
alla nahmen @ `ebol qen P=,=c.
* <ouab ouoh `,ouab @ `w pimonogenyc @
ouranoc ke `ygytyc @ `agiac coudoxic.
* Leid ons niet, in verzoeking, O Heer red
ons, door Christus.
* Heilig Heilig, O Eniggeborene, hemel en
aarde, zijn vol van Uw glorie.
.  بالمسيح:  لكـن نجنا:  التجارب يـارب: * وال تدخلنا
:  السماء واألرض:  أيها الوحيد الجنس: * قدوس قدوس
. مملوءة من مجدك
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* <w nan `ebol `w pennou] @ `nnenpara`ptwma @
matoubo `nnen'u,y @ nem nenhyt nem nencwma.
* "epi `nte nen`hoou @ tenereuvomin @ `n]nycti`a
ectoubyout @ nem ]`proceu,y `natkakin.
* Vergeef ons O onze God, onze schulden, reinig
onze zielen, harten en lichamen.
* De rest van onze dagen, roemen wij,het reine
vasten, en gebed zonder eentonigheid.

 وقلوبنا:  وطـهر نفوسنا:  زالتنا: * إغفـر لنا يا إلهنا
. وأجسادنا
. التي بال ملل:  والصالة:  نمدح الصوم النقي: * بقيـة أيامنا
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* Hina `nten `areh @ `enekentoly @ ouoh
sopten `erok @ `n`hryi qen nekaulyou.
* Wli `ebol haron @ `nnipa;oc ethwou @
wpten nem nek`ohi @ nem nek`ecwou.
* Dat wij Uw geboden, mogen bewaren,neem
ons tot U aan, in Uw vertoefplaats.
* Neem weg van ons, het kwade lijden, tel ons
bij Uw kudde, en Uw schapen.
.  في ديـارك:  وإقـبلنـا إليك:  وصاياك: * لكي نحفظ
. وخرافك:  إحسبنا مع قطيعك:  اآلالمات الشريرة: * ارفع عنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* Moi nan `noumeroc@ nem ny=e=;u `ntak@
`ariten `nem-`psa@ `nten`iri `mpetehnak.
* Nenio] nem nen`cnyou@ P¡ maemton
nwou@ qen pi-paradicoc@ sa ]cunteli`a.
* Schenk ons een aandeel, met Uw heiligen,
maak ons waardig, U te behagen.
* Schenk rust aan onze vaders, en broeders O
Heer, in het Paradijs, tot het einde toe.
 لكي نصنع:  واجعلنا مستحقين:  مع قديسيك: * أعطنا حظا ا
. مرضاتك
. إلى االنقضاء:  في الفردوس:  يارب نيحهم: * آبائنا واخوتنا

Psalie Adam op de Zondag Theotokie إبصالية آدام علي ثيؤطوكية االحد

* V] matajron @ qen pinah] `nor;odoxoc @ hiten
ni`precbi`a @ `nte tekmau Mari`a.
P=,=c Pen=c=w=r @ nai qa peklaoc @ aker`hmot nan
tyren @ kata peknis] `nnai.
* Bevestig ons O God, in het Orthodoxe geloof,
door de voorspraak, van Uw Moeder Maria.
* Christus onze Verlosser, ontferm U over Uw volk,
schenk ons allen genade, volgens Uw grote genade.

 والدتك:  بشـفاعات:  في األمانـة األرثوذكسية: * يا اللـه ثبتـنا
. مريم
 كعظيم:  وأنعم لنا كلنا:  إرحم شعبك: * أيها المسيح مخلصنا
.رحمتك
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Amwini tyrou `nten[i`cbw @ `enainis] `mpolyti`a @

eter`prepi `mpitoubo @ hiten pi`slyl nem ]nycti`a.
* Bon niben qen nencwtp `nio] @ nani`arety `nka;aroci`a @ `mpou`sqwnt `eqoun `eV] @ `ebyl hiten pi`slyl
nem ]nycti`a.
* Komt allen om te leren, van deze grote betamelijke,
deugden van de reinheid, door het bidden en vasten.
* Een ieder van de uitverkoren vaders, die reine deugden
had, naderde God niet, dan door het bidden en vasten.

:  الالئـقة للطـهارة:  هذه الفـضائل العـظيمة: * تعالوا جميعا ا لنتعلم
.بالصالة والصوم
 لم يقترب الى:  ذو الفضائل النقية: * كل واحد من أبائنا المختارين
. إال بالصالة: اللـه

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* =G `n`alou auwsem `e`psah `nte ]`hrw@ `m`pouro nem tefkubi`a@
e;be poutoubo nem poujinwnh@ hiten pi`slyl nem ]nycti`a.
* Dauid gar pi`ero'al-tyc @ `aP¡ cwlj `nnef`anomi`a @
afaif `nouro nem ou`provytyc @ hiten pi`slyl nem ]nycti`a.

* De drie knapen zijn in het vuur gegooid, dat de koning
had vermeerderd, omwille van hun reinheid en belijden,
van het bidden en vasten.
* De Heer nam de zonden weg, van David de Psalmist, Hij
maakte hem tot Koning en profeet, door het bidden en
vasten.

 من أجل:  الذي ضاعفه الملك: * الثالثة فـتية أطفأوا لهـيب األتون
. بالصالة والصوم: طهارﺗﻬم وإعـترافهم
 بالصالة:  وجعله ملكا ا ونبيا ا:  محا الـرب آثامه: * ألن داود الـمرتل
.والصوم
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Ebol ha nimou`i qen `vlakkoc @ afjimi
`noucwtyri`a @ `nje Daniyl pi;e`ovoroc @ hiten...
* Zw`y nem Adam eucop @ `aP¡ cw] `ntoue,malwci`a @ aftac;wou `ntou-`ar,y `nkecop @ hiten...
* Daniël de Godsdrager, vond redding, in de
leeuwenkuil, door...
* De Heer bracht Eva en Adam, uit hun ballingschap,
weer terug tot hun eerste staat, door...

:  في جــب األسـود:  وجـد خـالصا ا: * دانيـال الالبس اإلله
.بالصالة والصوم
 وردهم إلى رتبتهم:  خلص الرب سبيهم: * آدم وحواء معا ا
. بالصالة والصوم: دفعة أخرى
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Yliac va pika] etsom@ auwlf `e`tve qen
ouparryci`a@ hijen `pharma `n`,rwm@ hiten...
* :alac ca `viom afer=b]@ `nje Mw`ucyc qen tefbakteri`a@ afer `pem`psa `ecaji nem V]@ hiten...

* De oprechte wijze Elia, werd ten hemel
opgenomen met gunst, op een vurige strijdwagen,
door...
* Mozes spleet de zee in twee, met zijn staf, en was
waardig om met God te spreken, door...
 على مركبة:  ُرفـع إلى السـماء بدالـة: * ايليا ذو الفهم الرفيع
. بالصالة والصوم:ناريـة
:  أن يتكلم مع اللـه:  بعصاه واستحق: * شـق موسـى البحر نصفين
.بالصالة والصوم
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Iwna qen `;neji `mpikytoc @ afjimi `noucwtyri`a @
menenca =g `ncumeroc @ hiten...
* K=e ton Kurion @ I=yc va ]nis] `n`exouci`a @ afernycteuin e;ref`tcabon @ `e]met-cai`e `n]nycti`a@ hiten...

* Jona vond redding, in de buik van de vis, na drie
dagen, door...
* De Heer der Heren , aan wie grote macht toekomt
heeft gevast, om ons de grootheid te leren, van het
vasten…
 بالصالة:  بـعد ثالثة أيام:  وجد خالصا ا: * يونان في بطن الحوت
.والصوم
 لكي يعلمنا ﺑﻬاء:  ذو السلطة العظمى صام: * رب األرباب يسوع
. بالصالة والصوم: الصوم
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Loipon maren ernycteuin@ qen ou`agapy nem
oueg`krati`a@ e;rencini `nnikunduneuin@ hiten...
* Marenka] `wnamenra]@ je `tar,y `n]covi`a@ te
`tho] `mV]@ hiten...

* Laat ons ook vasten, met liefde en ascese, dat
wij de tegenspoed mogen doorstaan, door...
* Geliefden, laat ons inzien, dat het begin der
wijsheid, de vreze Gods is, door...

:  لكي نعبـر الصعوبات:  بمحبـة ونسك: * وأيضا ا فلنصم
.بالصالة والصوم
:  هـي مخافة اللـه:  أن رأس الحكمة: * فلنفهم يا أحبائي
.بالصالة والصوم
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Nirem niNeu`y nem Lw; pi`;myi@ nau qen ]agne`a
`mpale`a@ au[i tyrou `mpioujai@ hiten...
* Xapina cena bwl `ebol@ `nte nijom `nno`yrwni`a@
`eswp ansan moun `ebol@ hiten...
* Het volk van Nineveh en de oprechte Lot, die in
de vroege tijden leefden, ontvingen allen redding,
door...
* Alle zonden der gedachten, worden vernietigd,
indien wij aanhoudend in acht nemen, het vasten…
 نالـوا كلهم:  الذين كانوا في الجيل األول: * أهل نينوى ولوط البار
. بالصالة والصوم: الخالص
. بالصالة والصوم:  إذا داومـوا:  القوات العقلية: * وبغتة تنحل
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Ounis] `nhupomony ef`etahon@ hiten ]`agapy
`natkaki`a@ maren `amoni `anon hwn@ hiten...

* Pi`placma tyrf `nte V]@ icjen Adam sa ]
cunteli`a@ `mpou`sjemjom `e[i `mpicw] `ebyl@ hiten...

* Wij ontvangen veel geduld, door liefde zonder
afgunst, wanneer wij volharden, in het vasten…
* Alle schepsels van God, van Adam tot het einde,
ontvingen geen Verlossing, dan door...

 فـلنتمسـك:  من قِبل المحبة التي بال شر: * صبر عظيم يدركنا
. بالصالة والصوم: نحن
 لم يقـدروا أن ينالوا:  من آدم إلى االنقضاء: * كل ُجبلـة اللـه
. إال بالصالة والصوم: الخالص
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إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* Rwic qen nitwbh a[ne kakin @ menre piwrf nem
ou`yci,i`a @ e;ren swpi `nernumvin @ hiten...
* Cem`psa nan `ntenhi`pho @ `epaicyou e;meh `nkaki`a
@ `ntenerhou`o qen outoubo @ hiten...

* Blijf waakzaam in gebed zonder eentonigheid,
met levendige vroomheid, opdat wij waakzaam
mogen zijn, door…
* Wij moeten verwerpen, deze tijd vol kwaad, om
toe te nemen in reinheid, door...
 لنـكون: وأحبو النشاط والزهـد
ِ : * إسهروا في الطلبات بال ملل
. بالصالة والصوم: مستيقظين
 لنـزداد في:  هذا الزمان المملوء شرا ا: * ينبغي لنا أن نرفض
. بالصالة والصوم: الطهارة
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* Ta,a `nte V] er`hmot nan@ `e`p,w `ebol `nnen`amarti`a@ `ntef[oji `ncwn `nnidemwn@ hiten...
* U=c nenio] `nackutyc@ ni-caq `nte ]ek`klyci`a@
aujwk `mpou`agwnyctyc@ hiten...
* Opdat God ons zal schenken, de vergeving van
onze zonden, en de duivels van ons afwendt, door...
* Onze vaders de anachoreten, de leraren van de
Kerk, hebben hun tocht volbracht, door...

 ويطرد عـنا:  بغفران خطايانا: * لعل اللـه ينعـم لنا
. بالصالة والصوم:الشـياطـين
:  كملوا جهادهم:  ُمعلمي الكنيسة: * هوذا آباؤنا النسـاك
.بالصالة والصوم
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* Vy niben e;mei `mP=,=c @ marou `amoni `n]agni`a @
`ntoubo `nnoulogicmoc @ hiten...
* <w `ebol `ntou,wnwten@ na`cnyou `nneten`anomi`a@ qen ]`agapy [imwit nwten@ hiten...
* Laat allen die Christus liefhebben, zich vasthouden
aan ascese, en hun zinnen reinigen, door...

* Vergeeft en uw zonden zullen vergeven worden,
mijn broeders, met liefde zal Hij u leiden, door...

:  ويطهروا حـواسهم:  فليتمسكوا بالنسـك: * كل محبي المـسيح
.بالصالة والصوم
:  وبالمحبـة يـهديكم:  آثامكم يـا أخـوتي: * إغفروا يُغـفر لكـم
.بالصالة والصوم

Psalie Watos op Deel : 8

إبصالية واطس علي القطعة الثامنة

* "epi `mpen`wnq qen pikocmoc @ P=,=c moi nan `ntekboy;i`a
@ nahmen `ebol qen nipiracmoc @ hiten...
* Wouniatou
`nny`etauernycteuin
@
nyettahno `nnouepi;umi`a @ eumyn `ebol a[ne kakin @
hiten...
* Schenk ons Uw hulp O Christus, voor de rest van ons
werelds leven, red ons van de verzoekingen, door...
* Zalig zij die gevast hebben, en hun lusten hebben
gecontroleerd, en volhard zonder eentonigheid, in het
vasten en bidden.
:  نجنا مـن التجارب:  إمنحنا معونتك أيها المسـيح: * بقية حياتنا في العالم
.بالصالة والصوم
 بالصالة:  واست ّمروا بال ملـل:  ومنعـوا شهواتـهم: * طوباهم اللذين صاموا
.والصوم
/ / /
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