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ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* `Ari'alin `w nipictoc @ `mmainou] I=yc
P=,c @ e;be `pta`io `mpi`ctauroc @ pise =e;
= u
`na;anatoc.
* Aripsalien oo nie piestos, em mai noetie Iesoes
Piegristos, ethve ep tajo em pie estavros, pie she
eth-oewab en athanatos.
:  إم ماي نوتي إيسوس بيخريستوس: * آريبصالين اوني بيستوس
.  بي شيه إثؤواب إن أثاناطوس: إثفى إبطايو إمبي إستاﭬروس
* Zingt O gelovigen, de geliefden van Jezus
Christus, omwille van de eer van het Kruis, het
heilige onsterfelijke hout.
 من أجل كرامة:  محبو اإلله يسوع المسيح: * رتلوا أيها المؤمنون
. الخشبة المقدسة الغير مائتة: الصليب

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Bon ourasi swpi `mvoou @ qen `tve nem hijen
pikahi @ e;be pi`ctauroc `nreftanqo @ `nte P=,=c
`pouro `nnivyou`i.
* Von oe-rashie shoopie em fo-oe, gen etfe nem
hiezjen pie kahie, ethve pie estavros en ref tango, ente Piegristos ep oero en nie fie-oewie.
 إثفى:  خين إتفى نيم هيجين بي كاهي: وراشي شوبي إمفوh * ﭬون
. إنتى بيخريستوس إبؤرو إن نيفيؤوي: بي إستاﭬروس إنريف طانخو
* Vandaag is er vreugde, in de hemel en op aarde,
omwille van het levengevende Kruis, van Jezus de
Koning der hemelen.
 من أجل الصليب:  في السماء وعلي األرض: * اي فرح صائر اليوم
. الذي للمسيح ملك السموات: المحي

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ge gar actwnc `nje `Ylany @ acsennac `e]polic
`m`P¡ @ I=l=y=m eckw] qen ou`cpody @ pise =e;
= u `nte
pi`ctauroc.
* Khe ghar as toons enzje Ielanie, as she-nas etie polies em Eptshois, Jerosaliem es kootie gen
oe espozie, pie she eth-oewab ente pie estavros.

 أس شين ناس إيتي بوليس إم: * جى غار أستونس إنجى إيالني
 بي شى إثؤواب:  إييروساليم إسكوتي خين أو إسبوذي: إبتشويس
. إنتى بي إستاﭬروس
* Want Helena stond op, en ging naar Jeruzalem, de
Stad des Heren, en zocht vurig, het heilige kruishout.

 وطلبت:  إلي مدينـة الرب أورشليم: * ألن هيالنة قامت وذهبت
. خشبة الصليب المقدسة: بإجتهاد

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Dauid pihumnodoc peje @ qen `pjwm
`mpef'almoc @ je `a`P¡ `erouro `ebol hiouse @ e` te
`ptupoc `nte pi`ctauroc.
* Davied pie hiemnozos pe-zje, gen ep khoom
e-pef epsalmos, zje a-Eptshois er oero evol
hie oe-she, e-te ep tiepos ente pie estavros.
:  خين إب جوم إم بيف بصالموس: * داﭬيد بي هيمنوذوس بى جي
 إيتى إبتيبوس إنتى بي: رورو إيفول هي اوشى
ُ جى آ إبتشويس إي
. إستاﭬروس
* David de Psalmist sprak, in zijn psalmenboek: “De Heer heeft
geregeerd op een hout” dat is een toonbeeld van het Kruis.

 التي:  الرب ملك علي خشبة:  قال في كتاب مزاميره: * داود المرتل
.هي مثال الصليب

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* `Ebol hiten pef`ctauroc @ autac;o `epiparadicoc
@ `nAdam nem Eu`a nem nidikeoc @ nem nenio]
`nar,e`oc.
* Evol hieten pef estavros, av tasto e-pie
paraziesos, en Adam nem Eva nem nie zie-keos, nem nen jotie en arshe-os.
 إن:  أﭬطاستو إيبي باراذيسوس: * إيفول هيتين بيف إستاﭬروس
.  نيم نين يوتي إن أرشيؤس: آدام نيم إيفا نيم ني ذيكيؤس
* Door Zijn Kruis heeft Hij, Adam en Eva en de
rechtvaardigen, en onze aartsvaders, teruggebracht
naar het Paradijs.

:  وكل الصديقين:  رد إلي الفردوس آدم وحواء: * من قِبَل صليبه
.وأبائنا األولين

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Zeos `nje nekmetsenhyt @ `w pencwtyr
`n`aga;oc@ je `n;ok ounou] `nna`yt @ ak] nan
`m`ptupoc `mpi`ctauroc.
* Ze-osh enzje nek met shenhiet, oo Pensootier
en aghathos, zje enthok oe-noetie en na-iet, ak
tie nan em ep tiepos em pie estavros.

 جى:  أوبين سوتير إن أغاثوس: * زيؤش إنجى نيك ميت شينهيت
.  أكتي نان إم إب تيبوس إمبي إستاﭬروس: إنثوك ا ُونوتي إن نائيت
* Overvloedig is Uw barmhartigheid, O Goede
Verlosser, want U bent een Genadevolle God, U gaf
ons het teken van het Kruis.
َ
: ألنك أنت إلـه متحنن
:  يا مخلصنا الصالح: * كثيرة هي رأفاتك
. أعطيتنا وثبتنا بصليبك

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Yppe anon qa ni`,rictianoc @ tensousou `mmon
e;be pi`ctauroc @ je `ebol hiten peftupoc @
answpi `n`eleu;eroc.
* Iep-pe anon ga nie egriestianos, ten shoeshoe emmon ethve pie estavros, zje evol
hieten pef tiepos, an shoopie en e-lev-theros.
 تين شوشو إممون إثفى بي: * إيببى أنون خاني إخريستيانوس
 أن شوبي إن إيليف:  ﭽى إيفول هيتين بيف تيبوس: إستاﭬروس
. ثيروس
* Zie, wij de christenen, roemen in het Kruis, want
door haar teken, zijn wij vrij geworden.
:  ألنه من ِقبَل عالمته:  نفتخر بالصليب: * هوذا نحن المسيحيين
.صرنا أحرارا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* :wk te ]jom nem pihumnoc @ `w pimairwmi
`n`aga;oc @ vy`etauasf `epi`ctauroc @ vy`etaf [oji
`ncapi turannoc.
* Thook te tie khom nem pie hiemnos, oo pie
mairoomie en aghathos, fie etav ashf e-pie
estavros, fie etaf etsho zj-ie en sa pie tieran-nos.
 ثي:  أوبي ماي رومي إن أغاثوس: * ثوك تى تي جوم نيم بي هيمنوذوس
.  في إيطاف تشوجي إنصا بي تيران نوس: إيتاﭫ أشف إيبي إستافروس
* Aan U zij de kracht en de lofzang, O Goede
Menslievende, die gekruisigd is op het Kruis, die de tiran
heeft verdreven.

 الذي صلب علي:  يا ُمحب البشر الصالح: * لك القوة والتسبيح
َ  الذي: الصليب
.طرد المضاد

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* I=yc P=,=c petenhelpic @ I=yc P=,=c pe penbo`y;oc @
I=yc P=,=c pimonogenyc @ `etauasf `e`pse `nte
pi`ctauroc.
* Iesoes Piegristos pe ten helpies, Iesoes Piegristos
pe pen voi-thos, Iesoes Piegristos pie monokhenies, etav ashf e-ep she ente pie estavros.

 إيسوس بيخريستوس بى بين: * إيسوس بيخريستوس بى تين هيلبيس
 إيطاﭫ آشف إب إبشى:  إيسوس بيخريستوس بي مونوجينيس: ﭬويثوس
. إنتي بي إستاﭬروس
* Jezus Christus is onze hoop, Jezus Christus is onze hulp,
Jezus Christus de Eniggeborene, die gekruisigd is op het
hout van het Kruis.

 يسوع المسيح:  يسوع المسيح هو ُمعيننا: * يسوع المسيح هو رجاؤنا
.صلب علي خشبة الصليب
ُ  الذي: الوحيد

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Kwn`ctantinoc `mmai P=,=c @ afnau `e`ptupoc `nte
pi`ctauroc @ qen pictere`wma `nouranoc @ ouoh
afnah] `eI=yc P=,=c.
* Koostantienos em mai egriestos, af nav e-ep
tiepos ente pie estavros, gen pie-este-re-ooma en
oeranos, oewoh af nahtie e-Iesoes Piegristos.
 آفناﭫ إي إب تيبوس إنتى بي: * كوستانتينوس إم ماي بيخريستوس
 اووه أفناهتي إي:  خين بيس تيرى اوما إن أورانوس: إستاﭬروس
. إيسوس بيخريستوس
* Constantijn, de geliefde van Christus, zag het teken van het
Kruis, aan het hemelgewelf, en hij geloofde in Jezus
Christus.

 وآمن: في َجلَد السموات:  رأي عالمة الصليب: * قسطنطين محب المسيح
.بيسوع المسيح

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Loipon af`iri `mpeftupoc @ ouoh af[ro qen
nipolemoc @ nem pef`ctrateuma `nkalwc @ qen
`tjom `m`vmyini `mpi`ctauroc.
* Liepon af ie-rie em pef tiepos, oewoh af etshro
gen nie poliemos, nem pef es etra-tevma en
kaloos, gen et khom em ef mienie em pie estavros.
 نيم: اووه أفتشرو خين ني بوليموس: * ليبون آف إيري إم بيف تيبوس
. بيف إسترا تيفما إنكالوس خين إتجوم إم إف ميني إمبي إستاﭬروس

* Hij maakte Zijn teken, en overwon krachtig in de
oorlog, met zijn strijders, door de kracht van het
teken van het Kruis.
 بقوة:  بعساكره حسنا: لب فـي الحروب
َ َ فَغ: * وأيضا صنع َرسمه
.عالمة الصليب

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Moi nan `P¡ `ntekhiryny @ qen ]ek`klyci`a `nte
peklaoc @ ouoh matal[o `nnenswni @ ouoh
matajron qen pek`ctauroc.
* Moi nan Eptshois en tek hierienie, gen tie
eklieseeja ente pek la-os, oewoh matal-etsho en
nen shoonie, oewoh ma takhron gen pek estavros.

 خين تيك إككليسيا إنتى بيك: * موي نان إبشويس إنتيك هيريني
 اووه ماطاجرون خين بيك:  اووه ماطالتشو إن نين شوني: الؤس
. إستاﭬروس
* Schenk ons O Heer Uw vrede, in de Kerk van Uw volk,
en genees onze zieken, en bevestig ons door Uw Kruis.

 وثبتنا:  وأشف أمراضنا:  في كنيسة شعبك: * أعطنا يا رب سالمك
.بصليبك

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Nai nan ouoh cwtem `eron @ `w vy`etauasf
`epi`ctauroc @ `wli `mpek jwnt `ebol haron @
nahmen `ebol qen niparacmoc.
* Nai nan oewoh sootem eron, oo fie etav ashf
e-pie estavros, oolie em pek khoont evol
haron, nahmen evol gen nie pierasmos.
:  اوفي إيطاﭫ أشف إيبي إستاﭬروس: * ناي نان اووه سوتيم إيرون
 ناهمين إيفول خين ني باراذيسوس: اولي إم بيك جونت إيفول هارون
* Wees ons genadig en hoor ons aan, O U die
gekruisigd bent op het Kruis, hef Uw boosheid van ons
op, en red ons van de verzoekingen.

:  إرفع غضبك عنا: صلب علي الصليب
ُ  يا الذي: * إرحمنا وإسمعنا
.وخلصنا من التجارب

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

* Xmarwout `w pennyb P=,=c @ vy`etaumacf `nje
]par;enoc @ ouoh `wli `ejen pi`ctauroc @
e;be `pcw] `mpengenoc.
* Ek-esmaroo-oet oo Pennieb Piegristos, fie etav
masf enzje tie parthenos, oewoh oolie ezjen pie
estavros, ethve ep sootie em pen khenos.
 في إيطاﭫ ماسف إنجى تي: سمارواوت اوبين نيب بيخريستوس
* إك إ
ُ
 إثفى إبسوتي إم بين:  اووه أولي إيجين بي إستاﭬروس: بارثينوس
. جينوس
* Gezegend bent U onze Meester Christus, die geboren is
uit de Maagd, en verheven is op het Kruis, voor de
verlossing van ons geslacht.

: ورفع علي الصليب
ُ :  الذي ولدته العذراء: * ت َباركت يا سيدنا المسيح
.ألجل خالص جنسنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ou`wou nak qen ousephmot @ `w pennou]
`naly;inoc @ je ak] nan `mpek`hmot @ `m`ptupoc
`mpek`ctauroc.
* Oe-oo-oe nak gen oe shep ehmot, oo
Pennoetie en aliethienos, zje ak tie nan em
pek ehmot, em ep tiepos em pek estavros.
 جى:  اوبين نوتي إن أليثينوس: اواو ناك خين اوشيب إهموت
ُ او
ُ *
.  إم إب تيبوس إم بيك إستاﭬروس: أك تي نان إم بيك إهموت
* Wij verheerlijken U in dankbaarheid, O onze ware
God, want U heeft ons Uw genade geschonken, door
het teken van Uw Kruis.

 بعالمـة:  ألنك أعطيتنا نعمتـك:  يا إلهنا الحقيقي: * نُمجدك بشكر
.صليبك

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Pi`ctauroc pe tenhelpic @ pi`ctauroc pe
pentajro @ qen nenhojhej nem nen`;lu'ic @
pi`ctauroc pe pentoubo.
* Pie estavros pe ten helpies, pie estavros pe
pen takhro, gen nen hokh-hekh nem nen ethliepsies, pie estavros pe pen toevo.
:  بي إستاﭬروس بى بين طاجرو: * بي إستاﭬروس بي تين هيلبيس
.  بي إستاﭬروس بى بين طوﭬو: خين نين هوج هيج نيم نين إثليبسيس
* Het Kruis is onze hoop, het kruis is onze bevestiging,
in onze nood en verdrukkingen, het Kruis is onze
reinheid.

:  في شـدائدنا وضيقتنـا:  الصليب هو ثباتنا: * الصليب هو رجاؤنا
.الصليب هو طهارتنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Rwic `eron `ebol qen nenjaji @ e;be pi`ctauroc
sa ]cuntel`ia @ ouoh jwr `ebol `nnijaji @ w
`
pennyb `nte ]ek`klyci`a.
* Roois eron evol gen nen khazj-ie, ethve pie
estavros sha tie sienteleeja, oewoh khoor evol
en nie khazj-ie, oo pie nieb ente tie eklieseeja.
 إثفى بي إستاﭬروس شاتي سين: * رويس إيرون إيفول خين نين جاجي
.  اوبين نيب إنتى تي إكليسيا:  اووه جور إيفول إن ني جاجي: تيليا
* Bewaar ons van onze vijanden, tot de voleinding,
door het Kruis, en verstrooi de vijanden van de kerk,
O onze Meester.

 فرق أعداء:  من أجل الصليب إلي االنقضاء: * أحرسنا من أعدائنا
. أيها السيد: الكنيسة

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
*` `Cmou `P¡ qen hanhumnoc @ nem hanhwdy
`ereten jw `mmoc @ je ,ere `psousou `nnipictoc @
pi`ctauroc `nte I=yc P=,=c.
* Esmoe Eptshois gen han hiemnos, nem han
hoozie e-re ten khoo emmos, zje shere ep shoe-shoe
en nie piestos, pie estavros ente Iesoes Piegristos.

 نيم هان هوذي إيرى تين جو: * إسمو إبتشويس خين هان هيمنوس
 بي إستاﭬروس إنتي:  جى شيري إبشوشو إن ني بيستوس: إمموس
. إيسوس بيخريستوس
* Zegen de Heer met lofzangen, en liederen zeggende;
“Gegroet zij de trots van de gelovigen, het Kruis van Jezus
Christus.”
 صليب:  السالم لفخر المؤمنين:  والتراتيل قائلين: * باركوا الرب بالتسابيح
.يسوع المسيح

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Ten]ho ouoh tentwbh @ e;be nimwou `cmou
`erwou @ nem nikarpoc nem nioutah @ `nte `pkahi
nem nimounhwou.
* Ten tie ho oewoh ten toobh, ethve nie moooe esmoe eroo-oe, nem nie karpos nem nie
oe-tah, ente ep kahie nem nie moen hoo-oe.
 نيم ني: او
او
ُ إسمو إيرو
ُ
ُ  إثفى ني مو: * تين تيهو اووه تين طوبه
. او
ُ  إنتى إبكاهي نيم ني مونهو: اوطاة
ُ كاربوس نيم ني
* Wij vragen en bidden, omwille van de wateren, en
de vruchten en veldplanten, en de regen; zegen ze.
 األرض:  والزروع وأثمار:  مـن أجل المياه باركها: * نسأل ونطلب
.واألمطار

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
*`Uioc :eoc Pennou] @ nahmen qen niparacmoc @
e;be tekmau `mmacnou] @ nem `tjom `mpi`ctauroc.
* Eejos The-os Pennoetie, nahmen evol ha nie
pierasmos, ethve tek mav em masnoetie, nem
et khom em pie estavros.
 إثفى تيك:  ناهمين خين ني باراسموس: * إيوس ثيؤس بين نوتي
.  نيم إتجوم إمبي إستاﭬروس: ماﭫ إم ماسنوتي
* O Zoon Gods, onze God, red ons van de
verzoeking-en, omwille van Uw Moeder de Moeder
Gods, door de kracht van het Kruis.
:  من أجل أمك والدة اإلله:  خ ِلصنا من التجارب: * يا إبن اللـه إلهنا
.وبقوة صليبك

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* Vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc @ etauolf ca`pswi
`epi`ctauroc @ e;be `pcw] `mpengenoc @ anon qa
ni`,rictianoc.
* Fie-et oolie em ef novie em pie kozmos, etav
olf sa epshooi e-pie estavros, ethve ep sootie
em pen khenos, anon ga nie egriestianos.
 إيطاﭫ ا ُولف صا إبشوي إيبي: * في إت أولي إم إفنوفي إمبي كوزموس
.  أنون خاني إخريستيانوس:  إثفى إبسوتي إم بين جينوس: إستاﭬروس
* O Drager van de zonden der wereld, die verheven is
op het Kruis, voor de verlossing van ons geslacht, wij
de Christenen.

 مـن أجل خالص:  الـذي ُرفع علي الصليب: * يا حامل خطايا العالم
. نحن معشر المسيحيين: جنسنا

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* <ere nak `w pi`ctauroc @ ,ere `tpolic
`mmonogenyc @ ,ere pi`mhau `nte P=,=c @ ,ere `vma
`n]anactacic.
* Shere nak oo pie estavros, shere et polies
em mono-khenies, shere pie emhav ente
Piegristos, shere ef ma en tie anastasies.
:  شيري إت بوليس إم مونوجينيس: * شيري ناك اوبي إستاﭬروس
.  شيري إفما إنتي آناسطاسيس: شيري بي إمهاﭫ إنتى بيخريستوس
* Gegroet zij het Kruis, gegroet zij de Stad van de
Eniggeborene, gegroet zij het graf van Christus,
gegroet zij de plaats van de Verrijzenis.

 السالم لقبر:  السالم لمدينة الوحيد: * السـالم لك أيها الصليب
. السالم لموضع القيامة: المسيح

ُ إبصالية وا
Psalie Watos
طس
* "wtyr `nte pikocmoc @ pe pi`ctauroc `nte P=,=c @
aripameu`i e;be ]par;enoc @ qen tekmetouro `w
`Uioc :eoc.
* Epsootier ente pie kozmos, pe pie estavros
ente Piegristos, arie pa mevie ethve tie
parthenos, gen tek met oero oo Eejos The-os.
: بى بي إستاﭬروس إنتى بيخريستوس: * إبسوتير إنتى بي كوزموس
. اورو او إيوس ثيؤس
ُ  خين تيك ميت: أري باميفيء إثفى تي بارثينوس
* De redding van de wereld, kwam door het Kruis van
Christus, gedenk mij in Uw Koninkrijk O Zoon Gods,
omwille van de Maagd.

 في:  أذكرني من أجل العذراء:  هو صليب المسيح: * خالص العالم
.ملكوتك يا إبن اللـه

Psalie Watos

ُ إبصالية وا
طس

*`W
vy`etauasf
`epi`ctauroc
@
nahmen
qen
nenjij m
` piturannoc @ ouoh ,w nan `ebol anon qa
peklaoc @ hiten ni]ho `n];e`otokoc.
* Oo fie etav ashf e-pie estavros, nahmen evol ha nen
zj-iezj em pie tieran-nos, oewoh koo nan evol anon ga
pek la-os, hieten nie tie ho en tie theo-tokos.

 ناهمين خين نين ﭽيج إم بي: * اوفي إيطاﭫ أشف إيبي إستاﭬروس
 هيتين ني تيهو:  اووه كونان إيفول أنون خا بيك الؤس:تيران نوس
. إنتي ثيؤطوكوس
* O U die gekruisigd bent op het Kruis, red ons uit de
handen van de tiran, en vergeef ons, Uw volk, door de
voorbeden van de Moeder Gods.
:  وأغفر لنا نحن شعبك:  خ ِلصنا من أيدي الجبار: صلب علي الصليب
ُ * يا الذي
.بشفاعة والدة اإلله
/ / /
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Psalie Adam voor het
Kruisfeest

إبصالية آدام لعيد الصليب
المجيـد

Psalie Adam

إبصالية آدام

* `Aly;wc tennah] `erok @ `w I=yc
P=,=c @ `pcwtyr `Psyri `m`V] @ nem
pek`ctauroc.
* Aliethoos ten nahtie erok, oo Iesoes
Piegristos, ep Sootier Epshierie em
Efnoetie, nem pek estavros.
 إب:  أو إيسوس بيخريستوس: * أليثوس تين ناهتي إيروك
.  نيم بيك إستاﭬروس: سوتير إبشيري إم إفنوتي
* Waarlijk geloven wij in U, O Jezus Christus, de
Verlosser en de Zoon van God, en in Uw Kruis.
:  المخلص إبن اللـه:  يا يسوع المسيح: * بالحقيقة نؤمن بك
. وبصليبك

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Bon ou`wou nem outa`io @ `er`prepi `mpi`ctauroc
@ `pouro `nte `p`wou @ `ptajro `nnipictoc.

* Von oe-oo-oe nem oe tajo, er ep re-pie
em pie estavros, ep oero ente epo o-oe,
ep takhro en nie piestos.
:  إير إبريبي إمبي إسطاﭬروس: اواو نيم أوطايو
ُ او
ُ * ﭬون
.  إبطاجرو إن ني بيستوس:اواو
ُ إب ُؤرو إنتى إب
* Alle glorie en eer, behoort toe aan het Kruis,
van de Koning van de Glorie; de bevestiging
van de gelovigen.
. ثبات المؤمنين:  ملك المجد:  تليق بصليب: * كل مجد وكرامة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ge gar actwnc `nje @ `Ylany ]ouro @ ackw]
qen ou`cpody @ `nca pi`ctauroc piref`[ro.
* Khe ghar as toons enzje, Ielanie tie
oero, as kootie gen oe espozie, en-sa pie
estavros pie ref et-shro.
 آكسوتي خين: اورو
ُ  إيالني تي: * جى غار آستونس إنجى
.  إنصا بي إستاﭬروس بي ريف إتشرو: أو إسبوذي

* Helena de Koningin, stond op, en zocht met
vurigheid, het overwinnende Kruis.
. الصليب الغالب:  وطـلبت بإجتهـاد:  الملكة: * قامت هيالنه

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Dauid gar efjw @ `m`pta`io `mpi`ctauroc @ je
`P¡ erouro @ `ebol hiouse kalwc.
* Davied ghar ef khoo, em ep tajo em pie
estavros, zje Eptshois er-oero, evol hie
oe-she em pie estavros.
 جى:  إم إبطايو إمبي إستاﭬروس: * داﭬيد غار إفجو
. اوشى كالوس
إبتشويس
ُ  إيفول هي: إيرورو
ُ
* David sprak over, de eer van het Kruis: “De
Heer heeft geregeerd, op een hout.”
 الرب ملك علي:  يقول حسنا:  بكرامة الصليب: * داود ينطق
.خشبة

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Emmanouyl pennou] @ pialy;inoc @ af]
nan `noucw] @ e;be pi`ctauroc.
*
Emmanoe-iel
Pennoetie,
pie
aliethienos, af tie nan en oe-sootie, ethve
pie estavros.
اوسوتي
ُ  آفتي نان إن:  بي آليثينوس: * إممانوئيل بين نوتي
.  إثفى بي إستاﭬروس:
* Emmanuël, onze Ware God, schonk ons
verlossing, door het Kruis.
 من اجل:  أعطانا الخالص:  الحقيقي: * عمانوئيل إلهنا
.الصليب

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Z `ntagma niben @ `nor;odoxoc @ eutomi
`ncyou niben @ `e`vmyini `mpi`ctauroc.
* Shashf en taghma nieven, en
orthozoksos, ev tomie en seejoe nieven,
e-ef mienie em pie estavros.
 إﭬتومي:  إن أورثوذوكسوس: * شاشف إنطاغما نيفين
.  إإف ميني إمبي إستاﭬروس: إنسيو نيفين
* Alle zeven, Orthodoxe rangen, komen altijd
bijeen, met het teken van het Kruis.
 بعالمة:  يأتون كل حين:  األرثوذكسيين: * كل السبع طغمات
.الصليب

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Yppe `anon nipictoc@ tenersai naf kalwc@
enws `ebol enjw `mmoc@ je ,ere pi`ctauroc.
* Iep-pe anon nie piestos, ten er shai naf
kaloos, en oosh evol en khoo emmos,
zje shere pie estavros.
 إن:  تين إيرشاي ناف كالوس: * إيببى أنون ني بيستوس
.  جى شيرى بي إستاﭬروس: اوش إيفول إنجو إمموس
* Zie, wij gelovigen, vieren het mooie feest, en
roepen en zeggen: “Gegroet zij het Kruis.”
 السالم:  ونصرخ قائلين:  نُعيد حسنا: * هوذا نحن المؤمنين
.للصليب

Psalie Adam

إبصالية آدام

* :wk te ]jom nem pi`wou @ nem pi`cmou `w
P=,=c@ `pouro `nte niourwou@ `Psyri `n;eoc.
* Thook te tie khom nem pie oo-oe, nem
pie esmoe oo Piegristos, ep oero ente
nie oeroo-oe, Epshierie en The-os.
 نيم بي إسمو اوبي: اواو
* ثوك تى تي جوم نيم بي
ُ
.  إبشيري إن ثيؤس: رواو
ُ او
ُ  إب ُؤرو إنتى ني: إخريستوس
* Aan U zij de kracht en de glorie, en de zegen O
Christus, de Koning der koningen, de Zoon Gods.

 إبن:  أيها المسيح ملك الملوك:  والمجد والبركة: * لك القوة
.اللـه

Psalie Adam
إبصالية آدام
* I=yc P=,=c Pennou] @ `pouro `nni`e`wn @ auasf e;be
pencw] @ qen `ptwou `n`kranion.
* Iesoes Piegristos Pennoetie ep oero en nie
e-oon, av ashf ethve pen sootie, gen ep too-oe
en Ekranion.

:  إب ُؤرو إن ني إى اون: * إيسوس بي إخريستوس بين نوتي
. طواو إن إكرانيون
 خين إب: آﭫ أشف إثفى بين سوتي
ُ
* Jezus Christus onze God, de Koning der
eeuwigheid, is gekruisigd voor onze verlossing,
op de berg Kranion.

:  صلب من أجل خالصنا:  ملك الدهور: * يسوع المسيح الهنا
.في جبل اإلقرانيون

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Kwn`ctantinoc piouro @ afnau `epi`ctauroc
@ `m`pouro `nte `p`wou @ qen `;my] `nouranoc.
* Koostantienos pie oero, af nav e-pie
estavros, em ep oero ente ep oo-oe, gen ethmietie en oeranos.

 إم:  آفناﭫ إيبي إستاﭬروس: اورو
ُ * كوسطانتينوس بي
.  خين إثميتي إن أورانوس: اواو
ُ إب ُؤرو إنتى إب
* Koning Constantijn, zag het Kruis, van de
Koning der koningen, temidden van de hemel.

 في وسط:  ملك المجد:  رأي صليب: * قسطنطين الملك
.السموات

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Laoc `nnipictoc @ eurasi qen ou;elyl @ qen
`psai `nte pi`ctauroc @ `nte Emmanouyl.
* La-os en nie piestos, ev rashie gen oetheliel, gen ep shai ente pie estavros, ente
Emmanoe-iel.

 خين إبشاي: اوثيليل
ُ  إﭬراشي خين: * الؤس إن ني بيستوس
.  إنتى إممانوئيل: إنتى بي إستاﭬروس
*

Het gelovige volk, verheugd zich met
blijdschap, op het Feest van het Kruis, van
Emmanuël.

:  في عيد صليب:  يفرحون بتهليل: * الشعـوب المؤمنين
.عمانوئيل

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Moi nan `ntekhiryny @ `ntennau `eI=l=y=m @ nem
Ciwn ]baki @ nem `pkahi `mBy;leem.
* Moi nan en tek hierienie, en ten nav eJerosaliem, nem Sioon tie vakie, nem ep kahie
em Biethle-em.
 نيم سيون:  إن تين ناﭫ إي ييروساليم: * موي نان إنتيك هيريني
.  نيم إبكاهي إم فيليئيم: تي فاكي
* Schenk ons Uw vrede, en dat wij Jeruzalem

zien, en de stad Sion, en het land van
Bethlehem.

وارض:  ومـدينة صهيون:  لنري أورشليـم: * إعطنا سالمك
.بيت لحم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Nem ]`anactacic @ nem pitwou `n`kranion @
nem ]analum'ic @ nem ni`cpyleon.
* Nem tie anastasies, nem pie too-oe en
Ekranion, nem tie analiem epsies, nem
nie espiele-on.
 نيم تي: طواو إن إكرانيون
 نيم بي: * نيم تي آناسطاسيس
ُ
 نيم ني إسبيليون: آناليم بسيس
* En de Verrijzenis, en de berg Kranion, en
de Hemelvaart, en de grot.
:  والصعود إلي العالء:  وجـبل اإلقرانيون: * والقيامـة
.والمغاير

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Xapina `nhou`o @ pi`mhau `mP=,=c @ vye;meh
`n`wou @ nem `pkahi `mpiIordanyc.
* Ksa pie-na en hoe-o, pie em hav em
Piegristos, fie ethmeh en oo-oe, nem ep
kahie em pie Jordanies.
 في إثميه:  بي إمهاﭫ إمبي إخريستوس: * كسابينا إن هوا ُو
.  نيم إبكاهي إمبي يوردانيس: اواو
ُ إن
* En ook vooral, het graf van Christus, vol
van glorie, en het land van de Jordaan.
 وارض:  المملوء مجدا:  قبر المسيح: * وأيضا باألكثر
.األردن

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Ounis] pe `ptai`o @ `m`ptupoc `mpi`ctauroc @
`nte penouro @ I=yc P==,=c Pen¡.
* Oe nieshtie pe ep tajo, em ep tiepos em
pie estavros, ente pen oero, Iesoes
Piegristos Pentshois.
 إنتى:  إم إب تيبوس إمبي إسطاﭬروس: * اونيشتي بى إبطايو
.  إيسوس بيخريستوس بين تشويس: بين ا ُورو
* Groot is de eer, van het teken van het Kruis,
van onze Koning, Jezus Christus onze Heer.
 يسوع:  الذي لملكنا:  عالمة الصليب: * عظيمة هي كرامة
.المسيح ربنا

Psalie Adam
إبصالية آدام
* Pi`ctauroc pe pentajro@ pi`ctauroc pe
tenhelpic@ pi`ctauroc pe penref`[ro@ `ebol qen
nen`;lu'ic.
* Pie estavros pe pen takhro, pie estavros pe
ten helpies, pie estavros pe pen ref et-shro,
evol gen ethlie-psies.
:  بي إسطاﭬروس بى تين هيلبيس: * بي إسطاﭬروس بى بين طاجرو
.  إيفول خين نين إثليبسيس: بي إسطاﭬروس بى بين ريف إتشرو
* Het Kruis is onze bevestiging, het Kruis is onze hoop,
het Kruis is onze overwinning, in onze verdrukkingen.

 الصليب هو:  الصليب هو رجاؤنا: * الصليب هـو ثباتنا
. في شدائدنا: ناصرنا

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Rasi ouoh ;elyl @ `w `pgenoc `nnipictoc @
`nte Emmanouyl @ qen `psai `mpi`ctauroc.
* Rashie oewoh theliel, oo ep khenos en
nie piestos, ente Emmanoe-iel, gen ep
shai em pie estavros.
 إنتى:  او إبجينوس إن ني بيستوس: * راشي اووه ثيليل
.  خين إبشاي إمبي إسطاﭬروس: إممانوئيل
* Verblijdt u en verheugt u, O gelovig geslacht,
van Emmanuël, op het Feest van het Kruis.

 في عيد:  بعمانوئيل:  يا جنس المؤمنين: * إفرحوا وتهللوا
.الصليب

Psalie Adam
إبصالية آدام
*`Cmou `e`P¡ pennou] @ nane ou'almoc @ ouoh
ajoc `mpairy] @ je ,ere pi`ctauroc.
* Esmoe e-Eptshois Pennoetie, na-ne oe
epsalmos, oewoh a-khos em pai rietie, zje
shere pie estavros.

 اووه: او إبصالموس
ُ  نانى: * إسمو إإبتشويس بين نوتي
.  جى شيري بي إسطاﭬروس: آجوس إم باي ريتي
* Zegen de Heer onze God, want een psalm is
liefelijk, en spreek evenzo: “Gegroet zij het
Kruis.”

:  وقولوا هكذا:  الن المزمور صالح: * باركوا الرب إلهنا
.السالم للصليب

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Tennasousou `mmon an @ `ebol `epi`ctauroc
@ kata `pcaji `mpidikeoc @ Pauloc
piapoctoloc.
* Ten na shoe-shoe emmon an, evol epie estavros, kata ep sazj-ie em pie zieke-os, Pavlos pie apostolos.
 كاطا:  إيفول إيبي إسطاﭬروس: * تين ناشوشو إممون آن
.  باﭬلوس بي آبوسطولوس: إبصاجي إمبي ذيكيئوس
* Wij roemen niet, dan in het Kruis, gelijk het
woord van de rechtvaardige, Paulus de Apostel.

. بولس الرسول:  كقول الصديق:  إال بالصليب: * ال نفتخر

Psalie Adam
إبصالية آدام
*`Uioc ;eoc nai nan @ `ntennau `eI=l=y=m @ nem
pit`wou `n`kranion @ nem `pkahi `mBy;leem.
* Eejos The-os nai nan, en ten nav eJerosaliem, nem pie too-oe en Ekranion, nem
ep kahie em Biethle-em.

 نيم بي:  إنتين ناﭫ إي ييروساليم: * إيوس ثيؤس ناي نان
.  نيم إبكاهي إم ﭬيلثيئيم: طواو إن إكرانيون
ُ
* O Zoon Gods wees ons genadig, en toon ons
Jeruzalem, en de berg Kranion, en het land
van Bethlehem.
:  وجبل اإلقرانيون:  كي نري أورشليم: * يا إبن اللـه إرحمنا
.وارض بيت لحم

Psalie Adam

إبصالية آدام

* Vy`et``wli `m`vnobi @ `nte pikocmoc @ cotten
qen nennobi @ e;be pi`ctauroc.
* Fie et oolie em ef novie, ente pie
kozmos, sot-ten gen nen novie, ethve pie
estavros.
 سوتتين خين:  إنتى بي كوزموس: * في إيت اولي إم إفناﭫ
.  إثفى بي إسطاﭬروس: نين نوفي
* O Drager van de zonden, van de wereld, verlos
ons van onze zonden, omwille van het Kruis.

 من أجل:  من خطايانا:  إنقذنا: * يا حامل خطايا العالم
.الصليب

Psalie Adam
إبصالية آدام
* <ere pi`ctauroc @ ,ere ]baki `nciwn @ ,ere
piIordanyc @ nem pima `n`cpeleon.

* Shere pie estavros, shere tie vakie en
Sioon, shere pie Jordanies, nem pie ma
en espiele-on.
 شيرى:  شيري تى فاكي إن سيون: * شيري بي إسطاﭬروس
.  نيم بيما إن إسبيليؤن: بي يوردانيس
* Gegroet zij het Kruis, gegroet zij de stad Sion,
gegroet zij de Jordaan, en de plaats van de grot.

:  السالم لألردن:  السالم لمدينة صهيون: * السالم للصليب
.وموضع المغارة

Psalie Adam
إبصالية آدام
* "u,y `nnenio] @ ma`mton nwou `w P=,=c @ e;be
]macnou] @ Mari`a ]par;enoc.
* Epsie-shie en nenjotie, ma emton noo-oe oo
Piegristos, ethve tie masnoetie, Mareeja tie
parthenos.

: او او بيخريستوس
ُ  ما إمطون نو: * إبسيشي إن نين يوتي
.  ماريا تي بارثينوس: إثفى تي ماسنوتي
* Schenk rust aan de zielen, van onze vaders O
Christus, omwille van de Moeder Gods, de Maagd
Maria.

:  من أجل والدة اإلله:  نيحهم أيها المسيح: * أنفس آبائنا
.مريم العذراء

Psalie Adam
إبصالية آدام
*`W vyetaumacf@ `ebol qen ]par;enoc@ ouoh qen
`tcarx auasf@ nahmen qen nipiracmoc.
* Oo fie etav masf, evol gen tie parthenos,
oewoh gen et sareks av ashf, nahmen gen nie
pierasmos.

 اووه خين:  إيفول خين تي بارثينوس: * اوفي إيطاﭫ ماسف
.  ناهمين خين ني بيراسموس: إت صاركس أﭫ آشف
* O Geborene, uit de Maagd, die in het vlees
gekruisigd is, red ons van de verzoekingen.

. نجنا من التجارب: صلب بالجسد
ُ  و:  من العذراء: * يا من ُول َد
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De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* Xere pi`ctavroc : `etave2
Pau `ero4 : xere pi`mhav
: `etavxw `mpe4cwma `nq3t4.
* Shere pie estavros, etav esh pa-tshois erof,
shere pie emhav, etav koo em pef sooma en gietf.

:  إيطاف إيش باتشويس إيروف: * شيري بي إسطافروس
.  إيطاف كو إمبيف صوما إن خيتف: شيري بى إمهاف
* Gegroet zij het Kruis waar mijn Heer op
gekruisigd is, gegroet zij het graf, waarin Zijn
lichaam heeft gelegen.
 الذي وضع:  السالم للقبر:  الذي صلب عليه ربي: * السالم للصليب
.فيه جسده

De verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
* Pi`ctavroc pe penhoplon : pi`ctavroc
pe tenhelpic : pi`ctavroc pe pentagro
: qen nenhogheg nem nen`0liyic.
* Pie estavros pe pen hoplon, pie estavros pe ten
helpies, pie estavros pe pen takhro, gen nen hokh
hekh nem nen ethliepsies.
:  بي إسطافروس بي تين هيلبيس: * بي إسطافروس بي بين هوبلون
.  خين نين هوج هيج نيم نين إثليبسيس: بي إسطافروس بي بين طاجرو
* Het kruis is ons wapen, het kruis is onze hoop, het
kruis is onze steun in onze verdrukking en nood.
 فى:  الصليب هو ثباتنا:  الصليب هو رجاؤنا: * الصليب هو سالحنا
.ضيقاتنا وشدائدنا

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

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

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.خطايانا

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte
5ek`kl3ci`a : `aricobt `eroc : `nneckim
2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie
sobt eros: en nes kiem sha eneh.

 آرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.
. إلي األبد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35
5nov : qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem
Pi=p=na =e=0v .
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep
oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4
tovbo `nnenh3t : `nte4talso `nni2wni
: `nte nenyvx3 nem nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

Feestelijke verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي

* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
ava2k akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk ak
sooti emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى أف أشك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.

.صلبت و خلصتنا
ُ  ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
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Introductie tot de
Doxologieën

مقـدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

* A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi
ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie
nan evol.
 إإبشوي هابي شيري إم: 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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

* %par0enoc

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Een Doxologie voor het
Kruisfeest

ذوكصولوجية عيد الصليب

Een doxologie
الذوكصولوجية
Anon hwn qa nilaoc : ni23ri `n
or0odo7oc : `ntenovw2t `mpi+ : `nte
Penu I=3c P=x=c.
Anon hoon ga nie laos, nie shierie en orthozoksos,
en ten oe-oosht em pie estavros, ente Pentshois
Iesoes pie Egristos.
 إن تين:  ني شيري إن اورثوذوكسوس: آنون هون خاني الؤس
.  إنتي بين تشويس إيسوس بخرستوس: أوأوشت إم بي إسطافروس
En ook wij, dit volk, de zonen van de Orthodoxen,
buigen neer voor het Kruis, van onze Heer Jezus
Christus.

:  نسجد لصليب:  أبناء األرثوذوكسيين: نحن أيضا معشر الشعوب
. ربنا يسوع المسيح

Een doxologie
الذوكصولوجية
Pavloc pi`apoctoloc : e4gw `mptai`o `mpi+ : ge
tenna2ov2ov `mmon an : `eb3l qen pi+ `nte P=x=c.
Pavlos pie apostolos, ef khoo em ep tajo em pie
estavros, zje ten na shoe shoe emmon an, e-viel gen
pie estavros ente pie Egristos.
 جيه:  إفجو إم إبطايو إم بي إسطافروس: بافلوس بى آبوسطولوس
. إيفيل خين بي إسطافروس إنتي بخرستوس: تين ناشوشو إممون آن
Paulus de Apostel, zegt over de eer van het Kruis:
“Wij zullen niet roemen, anders dan in het Kruis
van Christus.”
 إال:  ليس لنا أن نفتخر:  ينطق بكرامة الصليب قائال: بولس الرسول
. بصليب المسيح

Een doxologie
الذوكصولوجية
Tenerhvmnoc `w nipictoc : `mPenu I=3c P=x=c : ovoh
tenovw2t `mpe4+ : pi2e =e=0=v `n`a0anatoc.
Ten er himnos oo nie pistos, em Pentshois Iesoes pie
Egristos, oewoh ten oe-oosht em pef estavros, pie
she ethoe-wab in athanatos.
 إم بين تشويس إيسوس بخرستوس: تين إرهيمنوس اوني بيسطوس
 بي شي إثؤواب إن:  اووه تين اواوشت إمبيف إسطافروس:
. آثاناطوس
Laten wij lofzingen O gelovigen, tot onze Heer Jezus
Christus, en neerbuigen voor Zijn Kruis, het
onsterfelijke en heilige hout.

: ونسجد لصليبه الخشبة:  فلنسبح ربنا يسوع المسيح: أيها المؤمنين
. المقدسة غير المائتة

Een doxologie
الذوكصولوجية
Ten2ov2ov `mmok `w pi+ : f3`etav`i2i egwk `nI=3c :
ge `ebol hiten pektvpoc : an2wpi en`elev0eroc.
Ten shoe shoe immok oo pie estavros, fie etav ieshie
e-khook en Iesoes, zje evol hieten pek tiepos, an
shoopie en e-levtheros.
 في إيطاف إيشي إيجوك إن: تين شوشو إمموك او بي إسطافروس
. آن شوبي إن إيليف ثيروس:  جي إيفول هيتين بيك تيبوس: إيسوس
Wij roemen in u O kruis, waarop Jezus is
gekruisigd, want door uw toonbeeld, zijn wij
bevrijd.

 ألنه من قِبل:  الذى صلب عليك يسوع: نفتخر بك أيها الصليب
. صرنا احرارا: مثالك

Een doxologie
الذوكصولوجية
Rwov `nnior0odo7oc : nem =7 `ntajma `najjeloc:
ce2ov2ov `mmok `w pi+ : `nte Pen=c=w=r `n`aja0oc.
Roo-oe en nie orthozoksos, nem pie shashf en
taghma en ankhelos, se shoe shoe emmok oo pie
estav-ros, ente Pensootier en aghathos.
:  نيم شاشف إن طاغما إن آنجيلوس: رواو إن ني اورثوذوكسوس
ُ
. إنتي بين سوتير إن آغاثوس: سي شوشو إمموك او بي إسطافروس
De monden van de Orthodoxen, en de zeven rangen
van de engelen, roemen in u O Kruis, van onze
Goede Verlosser.
 يفتخرون بك أيها:  والسبع الطغمات المالئكية: أفواه األرثوذكسيين
.  الذى لمخلصنا الصالح: الصليب

Een doxologie
الذوكصولوجية
Tentalo `mmok `w pi+ : `fna25 `nni`xricti`anoc
: `egen nenmo5 `ndvnatoc : ovoh `ntenw2 `ebol
r3twc.
Tenta-lo emmok o pie estavros, ef nash tie en
egristianos, ezjen nen motie en zienatos, oewoh en
ten oosh evol rietos.
:  إفناشتي إن نى إخريستيانوس: تين طالو إمموك او بي إسطافروس
.  اووه إن تين اوش إيفول ريتوس: إيجين نين موتي إن ذيناطوس
Met moed dragen wij u, op onze halzen O kruis –
de steun van de Christenen, en wij roepen openlijk:

 ناصر المسيحيين:  أيها الصليب: نحملك على أعناقنا
.  ونصرخ جهارا:بشجاعة

Een doxologie
الذوكصولوجية
Xere nak `w pi+ : `fra2i `nni`xricti`anoc : pi`sro
ovbe pitvrannoc : nem pentagro anon qa
nipictoc.
Shere nak oo pie estavros, ef rashie en nie
egristianos, pie etshro oe-ve pie tieranos, nem pen
takhro anon ga nie pistos.
 بي:  إفراشي إن ني إخريستيانوس: شيري ناك اوبي إسطافروس
.  نيم بين طاجرو آنون خاني بيسطوس: إتشرو اوفي بي تيران نوس
Wees gegroet O Kruis, de vreugde van de Christenen,
de overwinning tegen de tiran, de bevestiging van ons,
gelovigen.

:  الغالب ضد المعاندين:  فرح المسيحيين: السالم لك أيها الصليب
.وثباتنا نحن ِمعشر المؤمنين

Een doxologie
الذوكصولوجية
Xere nak `w pi+ : `fnom5 `nnipictoc : ovoh `ptagro
`nnimartvroc : 2a `ntovgwk `ebol `nnovbacanoc.
Shere nak oo pie estavros, ef nomtie en nie pistos,
oewoh ep takhro en nie martieros, sha en toe khook
evol en noe vasanos.
 اووه:  إفنومتي إن ني بيسطوس: شيري ناك اوبي إسطافروس
.  شا إنطو جوك إيفول إن نوفا سانوس: إبطاجرو إن ني مارتيروس
Wees gegroet O Kruis, de vertroosting van de
gelovigen, de bevestiging van de martelaren, totdat
hun leed voleindigd was.
 حتى:  وثبات الشهداء:  عزاء المؤمنين: السالم لك أيها الصليب
.أكملوا عذاباتهم

Een doxologie
الذوكصولوجية
Xere nak `wpi+ : pihoplon `nte pi`sro : xere
nak w
` pi+ : pi`0ronoc `mpiovro.

Shere nak oo pie estavros, pie hoplon en pie
etshro, shere nak oo pie estavros, pie ethronos
em pie oero.
:  بي هوبلون إنتي إتشرو: شيري ناك اوبي إسطافروس
. بي إثرونوس إم بي اورو: شيري ناك اوبي إسطافروس
Wees gegroet O Kruis, het wapen van de
overwinning, wees gegroet O Kruis, de Troon van
de Koning.

 السالم لك أيها الصليب:  سالح الغلبه: السالم لك أيها الصليب
. عرش الملك:

Een doxologie
الذوكصولوجية
Xere nak `w pi+ : pim3ini `nte piovgai : xere
nak `w pi+ : piovwini `eta42ai.

Shere nak oo pie estavros, pie mienie ente pie
oe khai, shere nak oo pie estavros, pie
oeooinie etaf shai.
:  بي ميني إنتي بي اوجاي: شيري ناك اوبي إسطافروس
.  بي اواويني إيطاف شاي: شيري ناك اوبي إسطافروس
Wees gegroet O Kruis, het Teken van de verlossing,
wees gegroet O Kruis, het schitterend licht.

 السالم لك أيها:  عالمه الخالص: السالم لك أيها الصليب
. النور المشرق: الصليب

Een doxologie
الذوكصولوجية
Xere nak `w pi+ : 5c34i `nte Pi=p=n=a : xere nak `w
pi+ : 5movmi `nnixaricma.

Shere nak oo pie estavros, tie siefie ente pie
Epnevma, shere nak oo pie estavros, tie
moemie en nie garisma.
:  تي سيفي إنتي بي إبنفما: شيري ناك اوبي إسطافروس
.  تي مومي إن ني خاريزما: شيري ناك اوبي إسطافروس
Wees gegroet O Kruis, het zwaard van de geest,
wees gegroet O Kruis, de bron van de genade.

 السالم لك أيها الصليب:  سيف الروح: السالم لك أيها الصليب
.  ينبوع النعم:

Een doxologie
الذوكصولوجية
Xere nak `w pi+ : pi0vcavroc `nte ni`aja0on : xere
nak `w pi+ : 2a `pgwk `ebol `nni`ewn.

Shere nak oo pie estavros, pie thie savros ente
nie aghathon, shere nak oo pie estavros, sha
ep khook evol en nie eon.
:  بي ثي صافروس إنتي ني آغاثون: شيري ناك اوبي إسطافروس
.  إبجوك إيفول إن ني إي اون: شيري ناك اوبي إسطافروس
Wees gegroet O Kruis, de schat van de goedheid,
wees gegroet O Kruis, tot het einde der tijden.

 السالم لك أيها:  كنز الخيرات: السالم لك أيها الصليب
.  إلى كمال الدهور: الصليب

Een doxologie
الذوكصولوجية
Ge xere nak `w pi+ : f3`eta `povro Kwctantinoc :
ol4 nema4 `epipolemoc : a42ari `nniBarbaroc.
Zje Shere nak oo pie estavros, fie e-ta ep oero
Kostantienos, olf nemaf e-pie polemos, af sharie en
nie Barbaros.
:  في إيطا إبؤرو كوسطانتينوس: جي شيري ناك او بي إسطافروس
. أفشارى إن ني بارباروس: اولف نيماف إيبي بوليموس
Wees gegroet O Kruis, dat de Keizer Constantijn,
met zich droeg naar de oorlog, en daarmee de
Barbaren versloeg.

:  الذى حمله الملك قسطنطين: قائلين السالم لك أيها الصليب
. وقتل البربر: معه الى الحرب

Een doxologie

الذوكصولوجية

` tai`3ovt jar `ema2w : `nge pim3ini `nte pi+
$
: `nte I=3c P=x=c `povro : Pennov5 `n`al30inoc.
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie
ente pie estavros, ente Iesoes pie Egristos ep
oero, Pennoetie en aliethienos.
:  إنجي بي ميني إنتي بي إسطافروس: إفطايوت غار إيماشو
.  بين نوتي إن آليثينوس: إنتي إيسوس بخرستوس إب ُؤرو
Zeer eervol, is het teken van het Kruis, van
Jezus Christus de Koning, onze ware God.
:  الذي يسوع المسيح الملك:  عالمة الصليب: مكرمة جدا
. إلهنا الحقيقي

Een doxologie
الذوكصولوجية
F3`etava24 `epi`ctavroc : 2a`nte4cw5 `mpenjenoc:
anon de hwn marentaio4 : enw2 `ebol
engw `mmoc.
Fie e-tav ashf e-pie estavros, sha intef sootie em pen
khenos, anon ze hoon maren tajof, en oosh evol en
khoo emmos.
 شا إنتيف سوتي إم بين: في إيطاف أشف إي بي إسطافروس
.  إنؤش إيفول إنجو إمموس:  آنون ذي هون مارين طايوف:جينوس
Hij is gekruisigd op het kruis, om ons geslacht te
verlossen, laten wij het vereren, roepende en
zeggende:
:  ونحن أيضا فلنكّرمه:  حتى خلص جنسنا: الذى صلب على الصليب
.صارخين قائلين

Een doxologie
الذوكصولوجية
Pi`ctavroc pe penhoplon : pi`ctavroc pe
tenhelpic : pi`ctavroc pe pentagro : qen
nenhogheg nem nen`0liyic.
Pie estavros pe pen hoplon, pie estavros pe ten
helpies, pie estavros pe pen takhro, gen nen hokh
hekh nem nen ethliepsies.
:  بي إسطافروس بي تين هيلبيس: بي إسطافروس بي بين هوبلون
 خين نين هوج هيج نيم نين: بي إسطافروس بي بين طاجرو
. إثليبسيس
Het kruis is ons wapen, het kruis is onze hoop, het
kruis is onze steun in onze verdrukking en nood.
 فى:  الصليب هو ثباتنا:  الصليب هو رجاؤنا: الصليب هو سالحنا
.ضيقاتنا وشدائدنا

Een doxologie
الذوكصولوجية
Ge `4`cmarwovt `nge P=x=c Pennov5 : nem
pe4`ctavroc `nre4tanqo : f3`etava24 `e`hr3i `egw4 :
2a `nte4cotten qen nennobi.
Zje ef esmaroo-oet enzje pie Egristos Pennoetie,
nem pef estavros en ref tan-go, fie etav ashf eehrie
e-khoof, sha entef sot-ten gen nen novie.
 نيم بيف إسطافروس إنريف: جي إف إسمارواوت إنجي بخرستوس بين نوتى
.  شا إنتيف سوتين خين نين نوفي:  في إيطاف أشف إإهرى إيجوف: طانخو

Want gezegend is Christus onze God, en Zijn
Levengevende Kruis, waarop Hij gekruisigd is, om
ons te verlossen van onze zonden.
 حتى:  الذى صلب عليه:  وصليبه المحي: ألنه مبارك المسيح إلهنا
. خلصنا من خطايانا

Een doxologie
الذوكصولوجية
Tenhwc `erof ten]`wou naf @ tenerhou`o [ici
`mmok @ hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan
kata peknis] `nnai.
Ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshiesie emmok, hoos aghathos oewoh em mai roomie,
nai nan kata pek nieshtie en nai.
: تين إير هوؤ تشيسى إمموك: اوواو ناف
تين هوس إيروف تين تى
ُ
. ناى نان كاطا بيك نيشتى إن ناى: هوس آغاثوس أووه إم ماى رومى
Wij prijzen Hem en verheerlijken Hem, en verhogen
Hem zeer, als een Goede en Mens-lievende, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade.

 إرحمنا:  كصالح ومحب البشر:  ونرفعه باالكثر: نسبحه ونمجده
.كعظيم رحمتك
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Afsluiting van de
Doxologieën
ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.ليغفر لنا خطايانا
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De Psalm van vespers
voor het feest van het
Kruis
(17 Toet & 10 Baramhat)

مزمور عشية عيد الصليب
)  برمهات10  توت و17 (

De Psalm Van Vespers
مزمور العشية
Aferoumyini `e`hryi `ejwn `nje `vouwini
`nte pekho P¡ @ ak] `nounof `e`qryi
`epahyt @
Af er oe-mienie e-ehrie e-khoon enzje ef oeooinie ente pek ho Eptshois, ak tie en oe-nof
e-egrie e-pahiet,
اواويني إنتى بيك هو
ُ اوميني إإهري إيجون إنجى إف
ُ أف إير
: اونوف إإخري إي باهيت
ُ  أكتي إن: إبتشويس
Verhef over ons het licht uws aanschijns, o
Heer! Gij hebt meer vreugde in mijn hart
gegeven,

، أعطيت سرورا ً لقلبي،قد إرتسم علينا نور وجهك يارب

المرد

Refrein

A=l =a=l a=l .

Allieloeja allieloeja Allieloeja .

`

.الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja .
. هلليلويا هلليلويا هلليلويا

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

Je `n;ok `mmauatk P¡ @ ak`;riswpi
qen ouhelpic @ =a=l .

zje enthok em ma-vatk Eptshois, ak
ethrie shoopie gen oe helpies, allieloeja
 أك إثري شوبي خين: جى إنثوك إم مافاتك إبتشويس
.  الليلويا: اوهيلبيس
ُ
want Gij alleen. In vrede kan ik mij te ruste
begeven en aanstonds inslapen, want Gij
alleen, o Heer, doet mij veilig wonen. Halleluja.

.  هلليلويا، أسكنتني على الرجاء،ألنك أنت وحدك يارب

Index - الفهرس

De Tawwaf

الطواف
ّ

De Psalm van de
Rondgang voor het
Nairoezfeest
(de Tawwaf van
Vespers en Metten )

الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر عيد النيروز

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

`N0ok F5 4
` er2av nak: `nge pigw
qen Ciwn: ev`e5 nak `nhanevx3 qen
I=l=3=m :
Enthok Efnoetie ef er shav nak, enzje pie khoo
gen Sioon, ev e-tie nak en han ev shie gen
Jerosaliem,

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ش ِلي َم
َ ور
ْ لَ َك يَ ْنبَ ِغي الت
ُ ُ َولَ َك تُوفَى النُّذ: س ِبي ُح يَا هللاُ فِي ِص ْهيَ ْو َن
ُ ُ ور فِي أ

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

Cwtem F5 `eta`procevx3 :
cen3ov harok `nge car7 niben .

ge

sootem Efnoetie e-ta epros ev shie, zje se
niejoe harok enzje sareks nieven.

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا إپروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنه ِإلَ ْي َك يَأ ْ ِتي ُك ُّل بَشَر: صال ِتي
َ ُست َ ِم ْع يَا هللا
ْ إ
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En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente
pef la-os,
: سيا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk
van Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof
`tka;edra `nte ni`precbuteroc @

hi

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
ُ * أ ُّووه
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der
oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry]
`nhan`ecwou
@
eu`enau
`nje
ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ إى ناڤ إنچى ني إت

*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

َ
َ
. يفرحون
المستقيمون و
بصر
ُ ُ ي،* ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en
nef oe-oom en eh-thief,
* أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن
: إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقس َم
ُ

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.

* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
َ *
.أنك أنتَ هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

*Eptshois sa oewie nam emmok penjoot
ethoewab em patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤواب إم
ِ ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...) @

* Nem penjoot en episkopos ava (…) :
: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ ef`e`areh `epetenwnq.

* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ
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Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =al I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
f3etava24 `epi`ctavroc :
Allieloja allieloja, Iesoes pie Egristos
Epshierie em Efnoetie, fie etav ashf e-pie
estavros
 فى:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
: إيطاف أشف إيبي إسطافروس
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon
van God die gekruisigd is op het Kruis,
،صلب على الصليب
ُ  الذى، يسوع المسيح إبن هللا،هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

Ek
`eqwmqem
`m`pcatanac
capec3t `nnen salavg : =al =al.
ek e-goom gem em epsatanas sa pe siet en nen
et shalavkh, allieloja allieloja.
:  صابي سيت إن نين إتشاالفج: إك خوم خيم إم إبصاطاناس
. الليلويا الليلويا
vertrap de satan onder onze voeten,
Halleluja, Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا،إسحق الشيطان تحت أرجلنا
Index - الفهرس

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

` tai`3ovt jar `ema2w : `nge
$
pim3ini `nte pi+ : `nte I=3c P=x=c `povro :
Pennov5 `n`al30inoc.
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie ente pie
estavros, ente Iesoes pie Egristos ep oero, Pennoetie
en aliethienos.

:  إنجي بي ميني إنتى بي إسطافروس: إفطايوت غار إيماشو
.  بين نوتي إن آليثينوس: إنتي إيسوس بخرستوس إب ُؤرو
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie ente pie
estavros, ente Iesoes pie Egristos ep oero, Pennoetie
en aliethienos.
. إلهنا الحقيقي:  يسوع المسيح الملك:  عالمة صليب: ألنها مكرمة جدا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem te4
anactacic =e0
= v : a4tac0o `mpirwmi n
`
kecop : `eqovn `epiparadicoc.

Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.

:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol
@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac .
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
. اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.

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

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

Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio
pnevmatie, ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon eoo-noon amien.
 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .

 اآلن وكل أوان،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.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 ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

F3`etava24
`epi`ctavroc
ek
`eqwmqem
`m`pcatanac
capec3t `nnensalavg.
fie etav ashf e-pie estavros ek egoom gem em
epsatanas sa pe siet en nen etshalavkh.
في إيطاف آشف إيبي إسطافروس إك إي خوم خيم إم
. إبصاطاناس صابي سيت إن نين إتشاالفج
die gekruisigd is op het Kruis, vertrap de
satan onder onze voeten.
.صلب علي الصليب اإسحق الشيطان تحت اقدامنا
ُ الذي

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn
@ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
Index - الفهرس

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi
`nte Ma;oucala @
Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente
Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala,
او ّويب إنتى ِملشي سي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
. تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال: ِديك
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

 وشيخوخة يعقوب وطول: نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
.عمر متوشالح

De Afsluitende Canon
قانون الختام
pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte Colomwn
@ Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc
pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf
ie ezjen nie apostolos.

 بى: بى كاتى إت سوتب إنتى دافيد تى صوفيا إنتى سولومون
. إبنفما إم براكليتون في إيطاف إى إيجين نى أبوسطولوس
de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde
over de apostelen.

والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان 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 (...) @ nem
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf,
em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava
(…) Nem pen joot en episkopos ava (…)

إبشويس إيف إ أري إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت
)...(  نيم بين يوت إن إبسكوبوس افا: )...( إن أرشى إيرفس بابا افا
De Heer beware het leven en het leiderschap van onze
eerbied-waardige vader de aartspriester, paus abba
Tawadros, en onze vader de bisschop abba (...),

)...( الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.)...( 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,

نو إثرونوس إن هان
إفنوتي إنتي إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ ميش إن رومبي نيم هان
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

قانون الختام

`ntef;ebio

`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[alauj `n,wlem.
Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو 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 انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
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 @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo
em pie esmoe.

كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا.  باركوا علي ها المطانية. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
Index- الفهرس
.  قُل البركة. لي

De Processie van het feest van het Kruis
دورة عيد الصليب

الفهرس

Index

) قدام الهيكل الكبير1(
(1) Voor het Altaar
) قدام أيقونة السيدة العذراء2(
(2) Voor het icoon van de Heilige Maagd Maria
) قدام أيقونة المالك غبلاير3(
(3) Voor het icoon van de Aartsengel Gabriël
) قدام أيقونة المالك ميخائيل4(
(4) Voor het icoon van de Aartsengel Michaël
) قدام أيقونة مارمرقس5(
(5) Voor het icoon van St Marcus de Evangelist

) قدام أيقونة اآلباء الرسل6(
(6) Voor het icoon van onze vaders de apostelen
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الفهرس

) قدام أيقونة مارجرجس7(
(7) Voor het icoon van St. Georgius (St. Joris)
) قدام أيقونة أنبا انطونيوس8(
(8) Voor het icoon van de Heilige Antonius
) قدام باب الكنيسة البحرى9(
(9) Voor de Noorderpoort
) قدام اللقان10(
(10) Voor de Lakaan (midden voor het altaar)
) قدام باب الكنيسة ال ِقبلي11(
(11) Voor de Zuiderpoort
) قدام أيقونة يوحنا المعمدان12(
(12) Voor het icoon van Johannes de Doper

( 1 ) Voor het Altaar
( )1قدام الهيكل الكبير

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

1

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

Psalm 104:4, 138:1,2

1 : 138  و4 : 104 مزمور

، الذى صنع مالئكته أروا ًحا وخدامه نارا ً تلتهب
 وأسجد قدام هيكلك، أمام المالئكة أرتـــل لك
.  هلليلويا،المقدس

1

Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn
dienaars tot een vlammend vuur. Ik zal U
psalmzingen voor de engelen. Ik zal mij
nederbuigen naar het paleis Uwer
heiligheid Halleluja.

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

، فوجد فيلبس فقال له إتبعني،وللغد أراد أن يخرج الى الجليل
وفيلبس كان من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس وفيلبس
 وجدنا الذى كتب موسى من أجله في: وجد نثنائيل وقال له
،الناموس واالنبياء وهو يسوع إبن يوسف الذي من الناصرة
De volgende dag wilde Hij naar Galilea
vertrekken en Hij vond Filippus. En Jezus
zeide tot hem: Volg Mij. Filippus nu was uit
Betsaida, de stad van Andreas en Petrus.
Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij
hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de
wet geschreven heeft en de profeten, Jezus,
de zoon van Jozef, uit Nazaret.

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

فقال له نثنائيل هل يمكن ان يخرج من الناصرة شيء فيه
 فلما رأى يسوع نثنائيل،صالح؟! فقال له فيلبس تعال وانظر
 فقال له، هذا حقا ً إسرائيلي ال غش فيه: مقبالً اليه قال عنه
، من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: نثنائيل
En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazaret
iets goeds komen? Filippus zeide tot hem:
Kom en zie. Jezus zag Natanaël tot Zich
komen en zeide van hem: Zie, waarlijk een
Israëliet, in wie geen bedrog is! Natanaël zeide
tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus
antwoordde en zeide tot hem:

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

 فأجاب،قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت شجرة التينة رأيتك
.  أنت هو ملك اسرائيل، يا معلّم أنت هو إبن هللا: نثنائيل وقال
 لما قلت لك أننى رأيتك تحت شجرة: أجاب يسوع وقال له
. سوف تعاين أعظم من هذا،التين آمنت
Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de
vijgeboom. Natanaël antwoordde Hem: Rabbi,
Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning
van Israël! Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u
onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult
grotere dingen zien dan deze.

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

 الحق الحق أقول لكم أنكم تنظرون السماء مفتوحة: وقال له
 والمجد هلل. ومالئكة هللا يصعدون وينزلون على إبن البشر
. دائ ًما
En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de
engelen Gods opstijgen en nederdalen op de
Zoon des mensen. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

1

مرد اإلنجيل

Pi`4tov `nzwon `n`acwmatoc : et4ai qa
piharma `nte F5 : ovho `mmov`i nem
ovho `mmaci : ovho `nrwmi nem
ovho `n`a3toc.

Pie ifto in zo-on in asomatos, et fai ga pie harma inte
Ifnotie, oe-ho im moe-ie nem oe-ho im masie, oe-ho in
romie nem oeho in a-ietos.

:  إيت فاى خابى هارما انتي افنوتى: بى إفتو إن زواون إن أسوماتوس
. اوهو إن رومى نيم أوهو إن آإيتوس: اوهو إم موئى نيم اوهو إم ماسى
De vier onbelichaamde dieren, dragende de Troon van God, het
gezicht van een leeuw en het gezicht van een rund, het gezicht
van een mens en het gezicht van een adelaar.

:  وجه أسد ووجه ثور:  الحاملين مركبة هللا: األربعة حيوانات غير المتجسدين
.ووجه إنسان ووجه نسر

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem
te4anactacic
=e0
= v
:
a4tac0o
`mpirwmi
`nkecop
1
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
Index - الفهرس

(2) Voor het icoon van
de Heilige Maagd Maria

) قدام أيقونة السيدة العذراء2(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

2

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

Psalm 87:3,5,7

7 ، 5 ، 3 : 87 مزمور

 هو، أعمال مجيدة قد قيلت ع ِنك يامدينة اللـة
سكنى
ُ  ألن، العلى الذى أسسها إلى اآلبد
.  هلليلويا،الفرحين جميعهم فيك

2

Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij
stad Gods. Hij, de Allerhoogste, bevestigt
haar in eeuwigheid. Al haar bewoners
verblijden zich. Halleluja.

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

فقامت مريم في تلك األيام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة
 فلما سمعت، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات،يهوذا
 وامتألت،اليصابات سالم مريم إرتكض الجنين في بطنها
،اليصابات من الروح القدس
Maria dan maakte zich op in die dagen en
reisde met spoed naar het bergland naar een
stad van Juda. En zij ging het huis van
Zacharias binnen en groette Elisabet. En toen
Elisabet de groet van Maria hoorde,
geschiedde het, dat het kind opsprong in haar
schoot, en Elisabet werd vervuld met de
Heilige Geest.

Lucas 1:39-56
56 - 39:1 لوقا
ت في النساء ومباركة هي
ِ وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أن
 فهوذا حين صار،الي
ّ  فمن أين لي هذا أن تأتي ام ربي،ثمرة بطنك
 فطوبى،أذني إرتكض الجنين بإبتهاج في بطني
صوت سالمك في
ّ
،للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب
En zij riep uit met luider stem en sprak:
Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend
is de vrucht van uw schoot.En waaraan heb ik dit
te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij
komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in
mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op
in mijn schoot. En zalig is zij, die geloofd heeft,
want wat vanwege de Heer tot haar gezegd is, zal
volbracht worden.

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

،فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باهلل مخلّصي
 فهوذا منذ اآلن جميع األجيال،ألنه نظر الى إتضاع أمته
 ورحمته، ألن القدير صنع بي عظائم وإسمه قدوس،تطوبني
،الى جيل األجيال للذين يتقونه
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heer, en
mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn
Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage
staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan
zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat
grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige.
En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van
geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

 أنزل، شتّت المستكبرين بفكر قلوبهم،صنع قوة بذراعه
 أشبع الجياع خيرات،االعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين
،وصرف االغنياء فارغين
Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn
arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de
overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft
machtigen van de troon gestort en
eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij
met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig
weggezonden.

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

 إلبراهيم، كما كلم آباءنا،عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة
 فمكثت مريم عندها نحو ثالثة أشهر ثم،ونسله الى االبد
.  والمجد للـه دائ ًما. رجعت الى بيتها
Hij
heeft
Zich
Israël,
zijn
knecht,
aangetrokken,
om
te
gedenken
aan
barmhartigheid, (gelijk Hij gesproken heeft tot
onze vaderen) voor Abraham en zijn
nageslacht in eeuwigheid. En Maria bleef
ongeveer drie maanden bij haar en keerde
terug naar haar huis. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

2

مرد اإلنجيل

Ten[ici `mmo qen ouem`psa@ nem `elicabet
tecuggenyc@ je te`cmarwout `n;o qen
nihiomi@ `f`cmarwout `nje `poutah `nte
teneji.

Ten et shiesie emmo gen oe em-epsha, nem Elie-sabet te
sien-khenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-ta ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليسابيت تي سينجينيس: تين تشيسى إممو خين أو إم إبشا
.إسمارواوت انجى إبؤطاه انتى تى نيجى
 اف: مارواوت انثو خين نى هيومى
ُ
ُ
Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht,
zeggende “Gezegend bent u onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw schoot.”
: ت ف كي النسككاء
ِ  قككائلين مباركككة أن ك:  مككع أليصككابات نسككيبتِك: كك بإسككتحقاق
ِ نرفعك
.ومباركة هي ثمرة بط ِنك
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`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem
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: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
Index - الفهرس

(3) Voor het icoon van
de Aartsengel Gabriël

) قدام أيقونة المالك غبلاير3(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

3

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

Psalm 34:7,8

8 ، 7 : 34 مزمور

،يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم
 طوبى لإلنسان،ذوقو وانظروا ما أطيب الرب
.  هلليلويا،المتكل عليه

3

De Engel des Heren legert Zich rondom wie
Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet,
dat de Heer goed is; welzalig de man die bij
Hem schuilt. Halleluja.

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

وفي الشهر السادس أُرسل جبرائيل المالك من هللا الى مدينة من
الجليل إسمها ناصرة الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود
 فدخل اليها المالك وقال سالم، وإسم العذراء مريم،إسمه يوسف
، الرب معك،لك أيتها المنعم عليها
ِ
In de zesde maand nu werd de engel Gabriël
van God gezonden naar een stad in Galilea,
genaamd Nazaret, tot een maagd, die
ondertrouwd was met een man, genaamd
Jozef, uit het huis van David, en de naam der
maagd was Maria. En toen hij bij haar
binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet,
gij begenadigde, de Heer is met u.

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

 فلما رأته إضطربت من كالمه وفكرت،ت في النساء
ِ مباركة أن
 فقال لها المالك ال تخافي يا،ما عسى أن تكون هذه التحية
ت ستحبلين وتلدين
ِ  وها أن،نك قد وجدت نعمة عند هللا
ِ مريم أل
،إبنا ً وتسمينه يسوع
Zij ontroerde bij dat woord en overlegde,
welke de betekenis van die groet mocht zijn.
En de engel zeide tot haar: Wees niet
bevreesd, Maria; want gij hebt genade
gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger
worden en een zoon baren, en gij zult Hem de
naam Jezus geven.

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

هذا يكون عظي ًما وإبن العلي يدعى ويعطيه الرب اإلله كرسي
 ويملك على بيت يعقوب الى األبد وال يكون لملكه،داود أبيه
،ً فقالت مريم للمالك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجال،نهاية
: فأجاب المالك وقال لها
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten
genoemd worden, en de Heer God zal Hem de
troon van zijn vader David geven, en Hij zal als
koning over het huis van Jakob heersen tot in
eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat
geschieden, daar ik geen omgang met een man
heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar:

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا
الروح القدس يحل
ِ
 وهوذا اليصابات نسيبتك،منك يدعى إبن هللا
ِ القدوس المولود
هي أيضا ً ُحبلى بإبن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس
،ً لتلك المدعوة عاقرا
De Heilige Geest zal over u komen en de kracht
des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom
zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon
Gods genoemd worden. En zie, Elisabet, uw
verwante, is eveneens zwanger van een zoon in
haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand
voor haar,

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

 فقالت مريم هوذا أنا أمة،النه ليس شيء غير ممكن لدى هللا
 والمجد للـه، فمضى من عندها المالك، ليكن لي كقولك،الرب
. دائ ًما
Want geen woord, dat van God komt, zal
krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de
dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar
uw woord. En de engel ging van haar heen.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

3

مرد اإلنجيل

Jabri3l piajjeloc : a4nav `ero4 `nge
Dani3l : e4`ohi `erat4 higen ne4fat :
higen nen`cfotov `m`fiaro.

Ghabreej-iel pie ankhelos, af naf irof inzje Daneejiel, ef ohie iratf hizjen nef-fat, hizjen nen is fotoe im
ifjaro.
 آف اوهى:  آف ناف ايروف انجي دانييل: غبرييل بى انجيلوس
. هيجين نين اسفوتو إم إفيارو: إيراتف هيجين نيف فات
Gabriël
de
aartsengel,
is
door
Daniël
gezien,staande op zijn voet, bij de oever van de
rivier.
. على شاطئ النهر:  واقفا على قدميه:  رآه دانيال: غبريال المالك
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te4anactacic
=e0
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Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
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(4) Voor het icoon van
de Aartsengel Michaël

) قدام أيقونة المالك ميخائيل4(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

4

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

Psalm 103:20,21

21 ، 20 : 103 مزمور

،باركوا الرب يا جميع مالئكتة المقتدرين بقوتهم
الصانعين قوله باركوا الرب ياجميع قواته خدامه
.  هلليلويا،العاملين إرادته

Looft de Heer, al zijn engelen, gij krachtige
helden die zijn woord volvoert. Looft de
Heer, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren,
die zijn wil volbrengt. Halleluja.

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

يُشبه ملكوت السموات كنزا ً مخفيا ً في حقل وجده إنسان ومن
 أيضا ً يشبه،فرحه مضى وباع كل ما كان له وإشترى ذلك الحقل
،ملكوت السموات إنسانا تاجرا ً يطلب آللئ حسنة
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een
schat, verborgen in een akker, die een mens
ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap
erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij
heeft en koopt die akker. Evenzo is het
Koninkrijk der hemelen gelijk aan een
koopman, die schone parelen zocht. Toen hij
een kostbare parel

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له
 أيضا ً يُشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر،وأشتراها
 فلما امتألت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا،وجامعة من كل نوع
، وأما األردياء فطرحوها خار ًجا،وجمعوا الجياد الى اوعية
gevonden had, ging hij heen en verkocht al
wat hij had, en kocht die. Evenzo is het
Koninkrijk der hemelen gelijk aan een
sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei
bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men
het op de oever, en zet zich neer en verzamelt
het goede in vaten, doch het ondeugdelijke
werpt men weg.

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

 يخرج المالئكة ويفرزون،هكذا يكون في إنقضاء العالم
 هناك، ويطرحونهم في أتون النار،األشرار من بين األبرار
، قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله،يكون البكاء وصرير االسنان
،فقالوا نعم يا سيد
Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.
De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het
midden der rechtvaardigen af te zonderen, en
zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar
zal het geween zijn en het tandengeknars.
Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem:
Ja.

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

 من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات،فقال لهم
 والمجد،يُشبه رجالً رب بيت يخرج من كنزه جددا ً وعتقاء
. للـه دائ ًما
Hij zeide tot hen: Daarom is iedere
schriftgeleerde, die een discipel geworden is
van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een
heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe
en oude dingen te voorschijn brengt. Glorie zij
aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
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مرد اإلنجيل

Mi,ayl `p`ar,wn `nna nivyoui @ `n;of
on etoi `nsworp @ qen nitaxic
`naggelikon @ efsemsi `mpe`m;o `mP=o=c.

Miecha-iel ep argon en na nie fie-oewie: enthof et-oi
en shorp: gen nie taksies en ankheliekon: ev shemshie em pe emtho em Eptshois.
 خين ني:  إنثوف إيتوي إن شـورب: ميخائيل إب أرخون إن نا نيفيؤي
. إيف شمشي إم بي إمثو إم إبتشويس: طاكسيس إن أنجيليكون
Michaël, het hoofd van de hemelingen: is de eerste: onder
de rangen van de engelen: en hij dient voor de Heer.

:  فى الطقــوس المالئكيـة:  هـــو األول: ميخائيـل رئيس السمائييـن
.يخـدم أمـام الـرب
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:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
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(5) Voor het icoon van St
Marcus de Evangelist

) قدام أيقونة مارمرقس5(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

5

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

Psalm 68:11,12

12 ، 11 :68 مزمور

 ملك،الرب يعطى كلمة للمبشرين بقوة عظيمة
القوات هو الحبيب وفى بهاء بيت الحبيب
.  هلليلويا، إقتسموا الغنائم

5

De Heer geeft een machtswoord aan zijn
boodschappers.
De
koning
der
legerscharen is de geliefde, en in de pracht
van het huis van de geliefde wordt de buit
verdeeld. Halleluja.

Lucas 10:1-12

12 - 1:10 لوقا

وبعد هذا عيّن الرب سبعين آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين
،أمام وجهه الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعًا أن يأتي
 فأطلبوا من رب،فقال لهم أن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون
،الحصاد أن يرسل فعلة الى حصاده
Daarna wees de Heer nog tweeenzeventig aan
en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit
naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf
komen zou. En Hij zeide tot hen: De oogst is
wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt
daarom de Heer van de oogst, dat Hij
arbeiders uitzende in zijn oogst.

Lucas 10:1-12

12 - 1:10 لوقا

 ال تحملوا كيسا ً وال،إذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حمالن بين ذئاب
مزودا ً وال أحذية وال تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت
دخلتموه فقولوا أوالً سالم لهذا البيت فإن كان هناك إبن السالم
،يحل سالمكم عليه وإال فيرجع إليكم
Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden
onder wolven. Draagt geen beurs of reiszak of
sandalen, en groet niemand onderweg. Welk
huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij
dezen huize. En indien daar een zoon des
vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten,
maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren.

Lucas 10:1-12

12 - 1:10 لوقا

 الن الفاعل،وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم
 وأية مدينة دخلتموها، ال تنتقلوا من بيت الى بيت،مستحق أجرته
 وإشفوا المرضى الذين فيها وقولوا،وقبلوكم فكلوا مما يقدّم لكم
،لهم قد إقترب منكم ملكوت هللا
Blijft in dat huis, eet en drinkt wat men u
geeft, want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere. En
als gij in een stad komt, waar men u ontvangt,
eet wat u wordt voorgezet, en geneest de
zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Lucas 10:1-12
12 - 1:10 لوقا
 فأخرجوا الى شوارعها وقولوا،وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم
 ولكن إعلموا هذا،حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم
 وأقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك،أنه قد إقترب منكم ملكوت هللا
.  والمجد للـه دائ ًما،اليوم حالة أكثر إحتماالً مما لتلك المدينة
Maar als gij in een stad komt, waar men u niet
ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en
zegt: Ook het stof van uw stad, dat aan onze
voeten kleeft wissen wij af tegen u; doch weet
dit, dat het Koninkrijk Gods nabijgekomen is.
Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag
draaglijker zal zijn dan voor die stad. Glorie zij
aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل
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مرد اإلنجيل

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

Markos pie apostolos: oewoh pie ev-ankhe-liesties:
pe methre ga nie em kavh: ente pie mono-khenies
en noetie.
 بى ميثرى:  أووه بى إيف أنجيليستيس: ماركوس بى آبوسطولوس
. إنتى بي مونوجينيس إن نوتى: خانى إمكافه
O Markus de Apostel: en de Evangelist: de getuige
van het leed: van de Eniggeboren God.
 اإلله:  الشاهــــــد علي آالم:  واإلنجيلي: مـرقـس الــرســول
.الوحيـــــد
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Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
Index - الفهرس

(6) Voor het icoon van
onze vaders de apostelen

) قدام أيقونة اآلباء الرسل6(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

6

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

Psalm 19:3,4

4 ، 3 : 19 مزمور

الذين ال تسمع أصواتهم فى كل األرض خرج
، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم، منطقهم
. هلليلويا

6

Hun, wiens stem niet wordt vernomen: hun
stem gaat uit over de ganse aarde en hun
taal tot aan het einde der wereld. Halleluja.

Mattheüs 10:1-8

4 - 1:10 متي

ثم دعا تالميذه اإلثني عشر وأعطاهم سلطانا ً على األرواح النجسة
 وأما أسماء اإلثني،حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف
 األول سمعان الذي يقال له بطرس: عشر رسوالً فهي هذه
، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه،وأندراوس أخوه
En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en
gaf hun macht over onreine geesten om die
uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te
genezen. En dit zijn de namen van de twaalf
apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus,
en Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de zoon
van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder;

Mattheüs 10:1-8

4 - 1:10 متي

 يعقوب بن حلفى، توما ومتى العشار،فيلبس وبرثولماوس
، سمعان القانوي ويهوذا اإلسخريوطي الذي أسلمه،وتداوس
 الى طريق أمم: ًهؤالء اإلثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائال
،ال تمضوا والى مدينة للسامريين ال تدخلوا
Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus,
de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus en
Taddeus; Simon de Zeloot en Judas Iskariot,
die Hem ook verraden heeft. Deze twaalf heeft
Jezus uitgezonden en Hij gebood hun,
zeggende: Wijkt niet af op een weg naar
heidenen, gaat geen stad van Samaritanen
binnen;

Mattheüs 10:1-8

4 - 1:10 متي

 وفيما أنتم،بل إذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة
 إشفوا،ذاهبون إكرزوا قائلين أنه قد إقترب ملكوت السموات
ً  مجانا، أخرجوا شياطين، أقيموا موتى،ً  طهروا برصا،مرضى
.  والمجد للـه دائ ًما،أخذتم مجانا ً أعطوا
begeeft u liever tot de verloren schapen van
het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet
hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

6

مرد اإلنجيل

I=3=c
P=x=c
a4ovwrp
`mmwten
: `wpi =ib `n`apoctoloc : e` teten hiwi2 qen
nie0noc : `ereten aitov `n`xr3cti`anoc.

Iesos Pegrestos af oeorp im mo-ten, o-pie miet isnav in
apostolos, e-te ten hie oish gen nie esnos, e-re ten ai to in
igris tie jenos.

 او بى ميت إسناف ان: إيسوس بى اخرستوس أف اواورب ام موتين
 إيرى تين أيتو:  إيتى تين هى اويش خين نى إثنوس: أبو سطولوس
.إن اخرستيانوس
Jezus Christus heeft u gestuurd, o twaalf apostelen, om te
prediken aan de naties, en ze te bekeren tot het Christendom.

:  لتبشروا فى األمم:  أيها اإلثنا عشر رسوال: أرسلكم يسوع المسيح
.وتصيروهم مسيحيين

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل
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6
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
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(7) Voor het icoon van
St. Georgius (St. Joris)

) قدام أيقونة مارجرجس7(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

7

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

Psalm 97:11,12

12 ، 11 :97 مزمور

،نور أشرق للصديقين وفرح للمستقمين بقلبهم
 وإفتخروا لذكر،إفرحوا أيها الصديقون بالرب
.  هلليلويا،قدسه

7

Het licht heeft voor de rechtvaardige
geschenen, en vreugde voor de oprechten
van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in
de Heer en looft zijn heilige naam.
Halleluja.

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى
،مجامع ويسجنوكم وت ُساقون أمام ملوك ووالة ألجل إسمي
فيؤول ذلك لكم شهادة فضعوا في قلوبكم أن ال تهتموا من قبل
،لكي تحتجوا
Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u
slaan en u vervolgen, door u over te leveren in
de synagogen en gevangenissen, en u voor
koningen en stadhouders te leiden om mijns
naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat
gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart
voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult
verdedigen.

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

ألني أنا أعطيكم فما ً وحكمة ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها
 وسوف ت ُسلمون من الوالدين واإلخوة واألقرباء،أو يناقضوها
واألصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل
،إسمي
Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke
al uw tegenstanders niet zullen kunnen
weerstaan of weerleggen. En gij zult
overgeleverd worden zelfs door ouders en
broeders en verwanten en vrienden, en zij
zullen sommigen van u doden, en gij zult door
allen gehaat worden om mijns naams wil.

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

، بصبركم إقتنوا أنفسكم،ولكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك
. والمجد للـه دائ ًما
Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan;
door uw volharding zult gij uw leven
verkrijgen. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
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مرد اإلنجيل

s`asf `nrompi afjokou `ebol @ `nje
vy=e;
= =u Gewrgioc @ `ere pi`sbe `nouro
`nanomoc @ eu]hap `erof `mmyni .

Shashf en rompie af kho-koe evol: enzje fie eth-oe-wab
Georgios: e-re pie eshve en oero en anomos: ev tie hap erof
em mienie.

:  إنجى في إثـؤواب جيؤرجيـوس: شاشف إنرومبى أفجوكــو إيفــول
. إفتى هاب إيـروف إممينى: إيـرى بى إشفى إنؤرو إن آنوموس
De heilige Georgius: heeft zeven jaren voltooid: terwijl hij
dagelijks werd veroordeeld: door zeventig goddeloze
koningen.

:  والسبعون ملكا منافقيـن:  القـديس جاورجيوس: سبع سنين أكملها
.يحكمـون عليه كل يــوم

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem
te4anactacic
=e0
= v
:
a4tac0o
`mpirwmi
`nkecop
7
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
Index - الفهرس

(8) Voor het icoon van
de Heilige Antonius

) قدام أيقونة أنبا انطونيوس8(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

8

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

Psalm 68:35,3

3 ، 35 :68 مزمور

عحيب هو اللـه فى قديسيه إله اسرائيل هو يعطى
قوة وعزا ً لشعبه والصديقون يفرحون ويتهللون
.  هلليلويا،أمام اللـه ويتنعمون بالسرور

8

Wonderbaarlijk zijt Gij, o God, in uw
heiligen; Hij, Israëls God, verleent sterkte
en volheid van kracht aan zijn volk. Maar
de rechtvaardigen verheugen zich, zij
juichen voor Gods aangezicht en zijn blijde
met vreugdebetoon. Halleluja.

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

 إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر: حينئذ قال يسوع لتالميذه
 فإن من أراد أن يخلّص نفسه،نفسه ويحمل صليبه ويتبعني
يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها ألنه ماذا ينتفع االنسان
،لو ربح العالم كله وخسر نفسه
Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien
iemand achter Mij wil komen, die verloochene
zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden,
die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven
verloren heeft om Mijnentwil, die zal het
vinden. Want wat zou het een mens baten, als
hij de gehele wereld won,

Lucas 21:12-19
19 - 12:21 لوقا
 فان إبن اإلنسان سوف يأتي،أو ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه
 الحق،في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله
أقول لكم أن من القيام ههنا قوما ً ال يذوقون الموت حتى يروا إبن
.  والمجد هلل دائ ًما،اإلنسان آتيا في ملكوته
maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens
geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des
mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders,
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden
naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn
sommigen onder degenen, die hier staan, die de
dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de
Zoon des mensen hebben zien komen in zijn
koninklijke waardigheid. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie
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مرد اإلنجيل

Bwl `ebol qen netenhyt @ `nnimokmek
`nte ]kakia @ nem nimeu`i etsebswb @
et`iri `mpinouc `n,aki .

Vool evol gen ne ten hiet: en nie mok mek ente tie
kakeeja: nem nie mevie et-shev shoov: et ierie em
pie noes en kakie.
 نيم ني:  إن ني موك ميك إنتيه تي كاكيا: فـول إيفـول خين ني تينهيت
.  إت إيري إمبي نوس إتكاكي: ميفئي إتشيب شوب
Wend af van uw hart: de gedachten van het kwaad: en de
misleidende gedachten: die het verstand verduisteren.

 التى تُظلم:  والظنون الخداعـة:  أفكار الشــر: حلوا مـن قلوبكم
.العقـــــل
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مرد اإلنجيل
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8
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
Index - الفهرس

(9) Voor de
Noorderpoort

( )9قدام باب الكنيسة البحرى

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

9

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

Psalm 84:1,2

2 ، 1 :84 مزمور

 تشتاق،مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات
.  هلليلويا،وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب

9

Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer der
heerscharen! Mijn ziel verlangt, ja smacht
naar de voorhoven des Heren. Halleluja.

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

وكان يسير في المدن والقرى يعلّم ويسافر نحو أورشليم فقال له
 إجتهدوا أن:  فقال لهم.! يا سيد أقليل هم الذين يخلصون؟: واحد
 فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن،تدخلوا من الباب الضيق
يدخلوا وال يقدرون من بعدما يكون
En Hij trok verder langs steden en dorpen,
predikende en reizende naar Jeruzalem. En
iemand zeide tot Hem: Heer, zijn het weinigen,
die behouden worden? Hij zeide tot hen:
Strijdt om in te gaan door de enge poort, want
velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan,
doch het niet kunnen. Van het ogenblik af,

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

رب البيت قد قام وأغلق الباب وإبتدأتم تقفون خار ًجا وتقرعون
 ال أعرفكم:  يارب يارب إفتح لنا ! يجيب ويقول لكم: الباب قائلين
من أين أنتم ؟! حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلّمت
،في شوارعنا
dat de heer des huizes is opgestaan en de
deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten
te staan en aan de deur te kloppen zeggende:
Heer, doe ons open, en Hij zal antwoorden en
tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan
zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor
uw ogen gegeten en gedronken en in onze
straten hebt Gij geleerd.

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

 تباعدوا عني يا جميع فاعلي.!فيقول لكم ال أعرفكم من أين أنتم؟
 متى رأيتم إبراهيم، هناك يكون البكاء وصرير األسنان،الظلم
وإسحق ويعقوب وجميع األنبياء في ملكوت هللا وأنتم مطروحون
،خار ًجا
En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet
niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij
werkers der ongerechtigheid. Daar zal het
geween zijn en het tandengeknars, wanneer
gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al
de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf
buitengeworpen.

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

يأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون
 وهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون،في ملكوت هللا
.  والمجد للـه دائ ًما،آخرين
En zij zullen komen van oost en west en van
noord en zuid en zullen aanliggen in het
Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die
de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de
laatsten zullen zijn. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

9

مرد اإلنجيل

Aksan`i qen Tekmah`cnou] @ `mParoucia
etoi `nho] @ `mpen`;ren-cwtem qen ou`c;erter @ je ]cwoun `mmwten an.

Ak shan-ie gen tek mah esnoetie, em paroesia etoi en hotie,
em pen ethren sootem gen oe ester-ter, zje tie so-oen em
moo-ten an.

:  إم باروسيا إت اوى إن هوتى: آك شان إى خين تيك ماه إسنوتى
. جى تى سو أون إمموتين آن: إمبين إثرين سوتيم خين أو إسترتير
En wanneer U weer komt, in Uw vreesvolle weder-komst,
mogen wij U dan niet angstig horen zeggen, “Ik ken u
niet.”
. لست أعرفكم:  برعدة أنني:  المخوف ال نسمع: إذا أتيت في ظهورك الثاني

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل
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9
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Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
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(10) Voor de Lakaan
(midden voor het altaar)

) قدام اللقان10(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

10

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

Psalm 29:3,4

3 :29 مزمور

 الرب،صوت الرب على المياه إله المجد أرعد
. هلليلويا، صوت الرب بقوة، على المياه الكثيرة
10

De stem des Heren is over de wateren, de
God der heerlijkheid doet de donder
weerklinken, de Heer over de geweldige
wateren. De stem des Heren is vol kracht.
Halleluja.

Mattheüs 3:13-17

17 - 13:3 متي

،حينئذ جاء يسوع من الجليل الى األردن الى يوحنا ليعتمد منه
،ي
ّ ولكن يوحنا منعه قائالً أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إل
 ألنه هكذا يليق بنا أن نكمل، إسمح اآلن: فأجاب يسوع وقال له
،كل بر
Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan
tot Johannes, om Zich door hem te laten
dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug
te houden en zeide: Ik heb nodig door U
gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus
echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij
thans geworden, want aldus betaamt het ons
alle gerechtigheid te vervullen.

Mattheüs 3:13-17

17 - 13:3 متي

 فلما إعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا،حينئذ سمح له
ً السموات قد إنفتحت له فرأى روح هللا نازالً مثل حمامة وآتيا
 هذا هو إبني الحبيب الذي به: ًعليه وصوت من السموات قائال
.  والمجد للـه دائ ًما،سررت
Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat
Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.
En zie, de hemelen openden zich, en hij zag
de Geest Gods nederdalen als een duif en op
Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen
zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik
mijn welbehagen heb.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

10

مرد اإلنجيل

Aferme;re `nje Iwannyc@ qen pi`ftoou
`n`eu`aggelion@ je ai]wmc `mPacwtyr@
qen nimwou `nte piIordanyc.

Af er meth-re enzje Jo-annies, gen pie eftoe en
evankhelion, zje ai tie ooms em pa Sootier, gen nie moo-oe
ente pie Jordanies.

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

. فى مياه االردن:  أنى عمدت مخلصى:  فى األناجيل األربع: شهد يوحنا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem
te4anactacic
=e0
= v
:
a4tac0o
`mpirwmi
`nkecop
10
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
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(11) Voor de
Zuiderpoort

( )11قدام باب الكنيسة ال ِقبلي

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

11

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

Psalm 118:19,20

20و19 :118 مزمور

إفتحوا لى أبواب العدل لكيما أدخل فيها وأعترف
 هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون،للرب
. هلليلويا،فيه

Ontsluit mij de
ik zal daardoor
loven. Dit is
rechtvaardigen
Halleluja.

11

poorten der gerechtigheid,
binnengaan, ik zal de Heer
de poort des Heren, de
gaan daardoor binnen.

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

ولما قربوا من أورشليم وجاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون
 إذهبا الى القرية التي: حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائالً لهما
أمامكما فللوقت تجدان آتانا مربوطا ً وجحشا معها فحالهما
،وإتياني بهما
En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage
kwamen, aan de Olijfberg, toen zond Jezus
twee discipelen uit, tot wie Hij zeide: Gaat
naar het dorp, dat tegenover u ligt, en
terstond zult gij een ezelin vastgebonden
vinden, en een veulen bij haar. Maakt haar los
en brengt haar tot Mij.

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

 فللوقت،وإن قال لكما أحد شيئا فقوال الرب محتاج إليهما
 قولوا إلبنة:  فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل،يرسلهما
،صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا ً راكبا ً على آتان وجحش إبن آتان
En indien iemand u iets erover mocht zeggen,
zegt dan: de Heer heeft ze nodig. Hij zal ze
terstond terug zenden. Dit is geschied, opdat
vervuld zou worden hetgeen gesproken is
door de profeet, toen hij zeide: Zegt der
dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u,
zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een
veulen, het jong van een lastdier.

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

 وأتيا باألتان والجحش،فذهب التلميذان وفعال كما أمرهما يسوع
 والجمع األكثر فرشوا،ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما
 وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها،ثيابهم في الطريق
،في الطريق
Nadat de discipelen heengegaan waren en
gedaan hadden, zoals Jezus hun had
opgedragen, brachten zij de ezelin en het
veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij
ging daarop zitten. En het merendeel der
schare spreidde hun klederen op de weg,
anderen sloegen takken van de bomen en
spreidden die op de weg.

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

: والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين
 ولما دخل اورشليم، مبارك اآلتي باسم الرب،أوصنا إلبن داود
 هذا:  من هذا ؟! فقالت الجموع: إرت ّجت المدينة كلها قائلة
.  والمجد للـه دائ ًما،يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل
En de scharen, die voor Hem uit gingen en die
volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van
David, gezegend Hij, die komt in de naam des
Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! En toen
Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in
rep en roer en zeide: Wie is dit? En de scharen
zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in
Galilea. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

11

مرد اإلنجيل

F3ethemci higen niXerovbim : higen
pi`0ronoc `nte pe4`wov : a42e `eqovn `eI=l3
= =m
: ovpe paini25 `n0ebi`o.

Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, hizjen pie isronos inte
pef o-oe, af she iegon e-Jerosaliem, oe pe pai nishtie in
seveejo.

 هيجين بى إثرونوس إنتي بيف: فى إيت هيمسى هيجين نى شيروبيم
. او بي باى نيشتى ان ثيفيو:  آف شي إيخون اي يروساليم: اوواو
Hij die gezeten is op de Cherubijnen, op de troon van Zijn
glorie, kwam Jeruzalem binnen, wat een grote
nederigheid.

 ما:  دخل إلى اورشليم:  على كرسى مجده: الجالس على الشاروبيم
.هو هذا التواضع العظيم

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem
te4anactacic
=e0
= v
:
a4tac0o
`mpirwmi
`nkecop
11
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
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(12) Voor het icoon van
Johannes de Doper

) قدام أيقونة يوحنا المعمدان12(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

12

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

Psalm 52:10,11

8 ، 7 :52 مزمور

 أ َت َ َمس ُك،هللا
ِ أَما أَنَا فَ ِمثْ ُل َز ْيتُونَة ُمثْ ِم َرة ِفي بَ ْي
ِ ت
َ س
.  هلليلويا، يك
ْ ِبا
ِ  قُدا َم قِ ِ ّدي،س ِم َك فَ ِإنهُ ُحلو

12

Maar ik ben als een groenende olijfboom in
het huis van God. Ik zal uw naam
verwachten, want die is goed, in
tegenwoordigheid van uw gunstgenoten.
Halleluja.

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

الني أقول لكم أنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من
 وجميع، ولكن األصغر في ملكوت هللا أعظم منه،يوحنا المعمدان
،الشعب إذ سمعوا والعشارين برروا هللا معتمدين بمعمودية يوحنا
Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren
zijn, is niemand groter dan Johannes, maar de
kleinste in het Koninkrijk Gods is groter dan
hij. En toen al het volk dit hoorde, en ook de
tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd,
daar zij met de doop van Johannes gedoopt
waren.

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة هللا من جهة
 فبمن أشبه أُناس هذا:  ثم قال الرب،أنفسهم غير معتمدين منه
الجيل وماذا يشبهون؟! يشبهون أوالدا ً جالسين في السوق ينادون
: بعضهم بعضا ً ويقولون
Maar de Farizeeen en de wetgeleerden
verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar
zij niet door hem gedoopt waren. Waarmede
zal Ik dan de mensen van dit geslacht
vergelijken en waaraan zijn zij gelijk? Zij zijn
gelijk aan kinderen, die op de markt zitten en
elkander toeroepen het bekende:

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

 ألنه جاء يوحنا، نُحنا لكم فلم تبكوا،زمرنا لكم فلم ترقصوا
 جاء،المعمدان ال يأكل خبزا ً وال يشرب خمرا ً فتقولون به شيطان
: إبن اإلنسان يأكل ويشرب فتقولون
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij
hebt niet gedanst wij hebben klaagliederen
gezongen en gij hebt niet geweend. Want
Johannes de Doper is gekomen, geen brood
etende of wijn drinkende, en gij zegt: Hij heeft
een boze geest! De Zoon des mensen is
gekomen, wel etende en drinkende, en gij
zegt:

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

 محب للعشارين والخطاة،هوذا إنسان أكول وشريب خمر
.  والمجد للـه دائ ًما،والحكمة تبررت من جميع بنيها
Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker,
een vriend van tollenaars en zondaars! En de
wijsheid is gerechtvaardigd door al haar
kinderen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

12

مرد اإلنجيل

`Mpe ovon twn4 qen niginmici : `nte
nihiomi e4oni `mmok : n
` 0ok ovni25 qen
n3=e=0v t3rov : I=w=a pire45wmc.

Im pe oe-on tonf gen nie zjen misie, inte nie hijomie
ef o-nie immok, insok oe-nishtie gen nie es-o-web tiro,
Joannes pie ref tie oms.

 إنتي نى هيومى إف اونى: اواون تونف خين نى جين ميسى
ُ إم بي
 يؤنس بى ريفتى: او نيشتى خين نى إثؤواب تيرو
ُ  إنثوك: إمموك
.اومس
Temidden van hen geboren uit vrouwen, is niemand zoals
u, u bent groot onder de heiligen, O Johannes de Doper.
 يا يوحنا:  أنت عظيم فى جميع القديسين:  من يشبهك: لم يقم فى مواليد النساء
.المعمدان

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem
te4anactacic
=e0
= v
:
a4tac0o
`mpirwmi
`nkecop
12
: `eqovn `epiparadicoc .
Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.
:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس
Index - الفهرس

De Psalm van Metten
voor het feest van het
Kruis
(17 Toet & 10 Baramhat)

مزمور باكر عيد الصليب
)  برمهات10  توت و17 (

De Psalm Van Metten

مزمور باكر

Ak] `noumyini `nnyeterho] qa
tekhy@ e;rouvwt `ebol qa`thy `m`pho
`nouvi]@
Ak tie en oe-mienie en nie et er-hotie ga tek
hie, ethroe foot evol ga et hie em epho en oe
fietie,
إثروفوت إيفول خا
: اوميني إن ني إت إيرهوتي خا تيك هي
ُ
ُ أكتي إن
: او فيتي
ُ إتهي إم إبهو إن
Gij hebt hun die U vrezen, een banier
gegeven, om zich bijeen te scharen vanwege
de boogschutters,

، ليهربوا من وجه القوس،أعطيت الذين يتقونك عالمة

المرد

Refrein

A=l =a=l a=l .

Allieloeja allieloeja Allieloeja .

`

.الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja .
. هلليلويا هلليلويا هلليلويا

De Psalm Van Metten

مزمور باكر

Hina `ntounohem `nje nekmenra]@
nahmet qen tekou`inam @ =a=l .

hiena en toe nohem enzje nek menratie,
nahmet gen tek oewie-nam, allieloeja
اووي
ّ  ناهميت خين تيك: إنتو نوهيم إنجي نيك مين راتي
ُ هينا
.  الليلويا: نام
Opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn.
Geef overwinning door uw rechterhand.
Halleluja.
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.  هلليلويا، خلصني بيمينك،لكي ما ينجوا أحباؤك

De Tawwaf

الطواف
ّ

De Psalm van de
Rondgang voor het
Nairoezfeest
(de Tawwaf van
Vespers en Metten )

الطواف
مزمور
ّ
عشية وباكر عيد النيروز

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

`N0ok F5 4
` er2av nak: `nge pigw
qen Ciwn: ev`e5 nak `nhanevx3 qen
I=l=3=m :
Enthok Efnoetie ef er shav nak, enzje pie khoo
gen Sioon, ev e-tie nak en han ev shie gen
Jerosaliem,

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ش ِلي َم
َ ور
ْ لَ َك يَ ْنبَ ِغي الت
ُ ُ َولَ َك تُوفَى النُّذ: س ِبي ُح يَا هللاُ فِي ِص ْهيَ ْو َن
ُ ُ ور فِي أ

De Tawwaf van Vespers en Metten

طواف العشية وباكر

Cwtem F5 `eta`procevx3 :
cen3ov harok `nge car7 niben .

ge

sootem Efnoetie e-ta epros ev shie, zje se
niejoe harok enzje sareks nieven.

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا إپروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنه ِإلَ ْي َك يَأ ْ ِتي ُك ُّل بَشَر: صال ِتي
َ ُست َ ِم ْع يَا هللا
ْ إ
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En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente
pef la-os,
: سيا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk
van Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof
`tka;edra `nte ni`precbuteroc @

hi

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
ُ * أ ُّووه
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der
oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry]
`nhan`ecwou
@
eu`enau
`nje
ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ إى ناڤ إنچى ني إت

*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

َ
َ
. يفرحون
المستقيمون و
بصر
ُ ُ ي،* ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en
nef oe-oom en eh-thief,
* أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن
: إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقس َم
ُ

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.

* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
َ *
.أنك أنتَ هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

*Eptshois sa oewie nam emmok penjoot
ethoewab em patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤواب إم
ِ ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...) @

* Nem penjoot en episkopos ava (…) :
: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ ef`e`areh `epetenwnq.

* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ
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Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =al I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
f3etava24 `epi`ctavroc :
Allieloja allieloja, Iesoes pie Egristos
Epshierie em Efnoetie, fie etav ashf e-pie
estavros
 فى:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
: إيطاف أشف إيبي إسطافروس
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon
van God die gekruisigd is op het Kruis,
،صلب على الصليب
ُ  الذى، يسوع المسيح إبن هللا،هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

Ek
`eqwmqem
`m`pcatanac
capec3t `nnen salavg : =al =al.
ek e-goom gem em epsatanas sa pe siet en nen
et shalavkh, allieloja allieloja.
:  صابي سيت إن نين إتشاالفج: إك خوم خيم إم إبصاطاناس
. الليلويا الليلويا
vertrap de satan onder onze voeten,
Halleluja, Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا،إسحق الشيطان تحت أرجلنا
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

` tai`3ovt jar `ema2w : `nge
$
pim3ini `nte pi+ : `nte I=3c P=x=c `povro :
Pennov5 `n`al30inoc.
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie ente pie
estavros, ente Iesoes pie Egristos ep oero, Pennoetie
en aliethienos.

:  إنجي بي ميني إنتى بي إسطافروس: إفطايوت غار إيماشو
.  بين نوتي إن آليثينوس: إنتي إيسوس بخرستوس إب ُؤرو
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie ente pie
estavros, ente Iesoes pie Egristos ep oero, Pennoetie
en aliethienos.
. إلهنا الحقيقي:  يسوع المسيح الملك:  عالمة صليب: ألنها مكرمة جدا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem te4
anactacic =e0
= v : a4tac0o `mpirwmi n
`
kecop : `eqovn `epiparadicoc.

Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.

:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol
@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac .
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
. اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.

.  نسجد له ونمجده:  الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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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 ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn.

Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio
pnevmatie, ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon eoo-noon amien.
 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .

 اآلن وكل أوان،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.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 ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

F3`etava24
`epi`ctavroc
ek
`eqwmqem
`m`pcatanac
capec3t `nnensalavg.
fie etav ashf e-pie estavros ek egoom gem em
epsatanas sa pe siet en nen etshalavkh.
في إيطاف آشف إيبي إسطافروس إك إي خوم خيم إم
. إبصاطاناس صابي سيت إن نين إتشاالفج
die gekruisigd is op het Kruis, vertrap de
satan onder onze voeten.
.صلب علي الصليب اإسحق الشيطان تحت اقدامنا
ُ الذي

De Afsluitende Canon

قانون الختام

Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn
@ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
Index - الفهرس

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi
`nte Ma;oucala @
Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente
Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala,
او ّويب إنتى ِملشي سي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
. تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال: ِديك
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

 وشيخوخة يعقوب وطول: نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
.عمر متوشالح

De Afsluitende Canon
قانون الختام
pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte Colomwn
@ Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc
pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf
ie ezjen nie apostolos.

 بى: بى كاتى إت سوتب إنتى دافيد تى صوفيا إنتى سولومون
. إبنفما إم براكليتون في إيطاف إى إيجين نى أبوسطولوس
de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde
over de apostelen.

والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان 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 (...) @ nem
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf,
em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava
(…) Nem pen joot en episkopos ava (…)

إبشويس إيف إ أري إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت
)...(  نيم بين يوت إن إبسكوبوس افا: )...( إن أرشى إيرفس بابا افا
De Heer beware het leven en het leiderschap van onze
eerbied-waardige vader de aartspriester, paus abba
Tawadros, en onze vader de bisschop abba (...),

)...( الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.)...( 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,

نو إثرونوس إن هان
إفنوتي إنتي إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
: سيو إن هيريني كون
ُ ميش إن رومبي نيم هان
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

قانون الختام

`ntef;ebio

`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[alauj `n,wlem.
Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو 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 انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
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 @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo
em pie esmoe.

كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا.  باركوا علي ها المطانية. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
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.  قُل البركة. لي

De hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
* O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.
 وإغفـــــر لنا:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.خطايانا

De hymne Ep oero

لحن إبؤُرو

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte
5ek`kl3ci`a : `aricobt `eroc : `nneckim
2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia: a-rie
sobt eros: en nes kiem sha eneh.

 آرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.
. إلي األبد:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
* Emmanov3l Pennov5 : qen tenm35
5nov : qen `p`wov `nte Pe4iwt : nem
Pi=p=na =e=0v .
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen ep
oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.
 والــروح:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.القـــــدس

De hymne Ep oero
لحن إبؤُرو
*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4
tovbo `nnenh3t : `nte4talso `nni2wni
: `nte nenyvx3 nem nencwma .
* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.
. نفوسنـا و أجسادنــا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا

لحن إبؤُرو

De hymne Ep oero

* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
ava2k akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk ak
sooti emmon.

:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: * تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى أف أشك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de Heilige
Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.

.صلبت و خلصتنا
ُ  ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
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Een hymne Fai etaf
enf
لحن فاي إيطاف إينف

Een hymne Fai etaf enf

لحن فاي إيطاف إينف

Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a
ec23p
:
higen
pi+
:
qa `povgai `mpenjenoc .
Fai etaf enf e-epshooi, en oe thieseeja es shiep,
hiezjen pie estavros, ga ep oe-khai em pen khenos.

 هيجين بي:  إن اوثيسيا إيس شيب:فاي إيطاف إنف إإبشوي
. خا إب اوجاي إم بين جينوس: إسطافروس
Hij heeft zichzelf aangeboden, als een welgevallig
offer, op het kruis, voor de redding van ons
geslacht.
.هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خالص جنسنا

Een hymne Fai etaf enf

لحن فاي إيطاف إينف

A42wlem
`ero4
:
`nge
Pe4iwt `n`aja0oc : `m`fnav `nte
han`arovhi : higen 5joljo0a.
Af sho em erof, enzje pefjoot en aghathos, em
ef nav ente han a-roehie, hiezjen tie
gholghotha.
 إم إف ناف:  إنجي بيف يوت إن آغاثوس: أف شوليم إيروف
. هيجين تي غولغوثا: إنتي هان آروهي
Zijn Goede Vader, rook de geur, in de avond,
op Golgotha.
Index -  الفهرس.فأشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة

De Voorbeden
الهيتنيات

Voor Koning Constantijn, en Helena

للملك قسطنطين والملكة هيالنة

Hiten
ni`evx3
`nte
pau
`povro
Kwctantinoc : nem `#lan3 te4mav
5ovrw
:`P[oic
ari`hmot
nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.
Hieten nie ev shie ente pa-tshois ep oero
Kostantienos, nem Ielanie tef mav tie oero, Eptshois
arie ehmot nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتين ني إفشي إنتي باتشويس إبؤُرو كوسطانتينوس نيم إيالني تيف
.اوروو إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي
ُ ماف تي
Door de voorbeden van mijn meester Koning Constantijn,
en Helena zijn moeder de Koningin, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.
 أنعــم لنـا: يــارب
:  وأمه الملكة هيالنه: بصلوات سيدي الملك قسطنطين
ُ
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.بمغـفـرة خطايانــا
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مرد اإلبركسيس
شيري بي إسطافروس
Het Responsorium
van de Handelingen
(Shere pie estavros)
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مرد اإلبركسيس
فاي إيطاف إنف
Het Responsorium
van de Handelingen
(Fai etaf enf )
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Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد االبركسيس

Xere pi`ctavroc : f3`etave2
Pau `ero4 : 2a`nte4 cw5 `mmon
: `ebolqen nennobi.
Shere pie estavros, fie etav esh pa-tshois erof, sha
entef sootie emmon, evol gen nen novie.

 شا: شيري بي إسطافروس في إيطاف إيش باتشويس إيروف
. إنتيف سوتي إممون إيفول خين نين نوفي
Gegroet zij het Kruis, waarop mijn Heer werd
gekruisigd, om ons te verlossen, van onze
zonden.
. من خطايانا:  حتي خلصنا:  الذي صلب عليه ربي: السالم للصليب

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

K`cmarwovt
`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v :
ge ava2k akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje av

ashk ak sootie emmon.
 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى أف أشك أك سوتى إممون: إبنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.
صلبت
ُ  ألنك:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
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Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد االبركسيس

Fai `eta4en4 `e`p2wi : `nov0vci`a
ec23p
:
higen
pi+
:
qa `povgai `mpenjenoc .
Fai etaf enf e-epshooi, en oe thieseeja es shiep,
hiezjen pie estavros, ga ep oe-khai em pen khenos.

 هيجين بي:  إن اوثيسيا إيس شيب: فاي إيطاف إنف إإبشوي
. خا إب اوجاي إم بين جينوس: إسطافروس
Hij heeft zichzelf aangeboden, als een welgevallig
offer, op het kruis, voor de redding van ons
geslacht.
.هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خالص جنسنا

Het Responsorium van de Handelingen

مرد االبركسيس

A42wlem
`ero4
:
`nge
Pe4iwt `n`aja0oc : `m`fnav `nte
han`arovhi : higen 5joljo0a.
Af sho em erof, enzje pefjoot en aghathos, em
ef nav ente han a-roehie, hiezjen tie
gholghotha.
 إم إف ناف:  إنجي بيف يوت إن آغاثوس: أف شوليم إيروف
. هيجين تي غولغوثا: إنتي هان آروهي
Zijn Goede Vader, rook de geur, in de avond,
op Golgotha.
.فأشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

K`cmarwovt
`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v :
ge ava2k akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje av

ashk ak sootie emmon.
 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى أف أشك أك سوتى إممون: إبنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.
صلبت
ُ  ألنك:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
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Een hymne Etav en
nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Etaven ni`cqai `nhir3nikon `nte
Koctantinoc `eqovn `erako5 :
Etav en nie es-gai en hierieniekon ente
Kostantienos e-goen erakotie
 إنتي كوسطانتينوس: إيطاف إن ني إسخاي إن هيريني كون
: إيخون إيراكوتي
De vredige decreten van Costantijn bereikten
Alexandrië, met daarin geschreven:
، لما وردت مكاتبات السالم التي لقسطنطين إلي اإلسكندرية

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Ge
ma`20am
`m`fro
`nnier
f3ov`i `awovn `m`fro `nniek`kl3ci`a> .
Zje ma eshtam em efro en nie er fie oewie aoo-oen em efro en nie eklieseeja.
اواون إم إفرو إن
ُ  آ: اووي
ُ جي ما إشطام إم إفرو إن ني إيرفي
. ني إكليسيا
Sluit de poorten van de tempels en open de
poorten van de kerken.“
.قائلة أغلقوا أبواب البرابي وإفتحوا أبواب الكنائس

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Ani `epickopoc cwtem avra2i
: `ani`precbvteroc ovno4 `mmwov :
A-nie episkopos sootem av rashie, a-nie epresvieteros oe-nof emmo-oe
 آنى إبريسفيتيروس او: آنى إي بيسكوبس سوتيم أفراشى
: مواو
ُ نوف إم
De bisschoppen hoorden het en werden
verblijd, de priesters verheugden zich,
، األساقفة سمعوا ففرحوا والقساوسة إبتهجوا

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

`api2a24 `ntajma `nte 5ek`kl3ci`a :

5`wov `mF5 `nte `tfe .
a-pie shashf en taghma ente tie eklieseeja tie
oo-oe em Efnoetie ente etfe.
اوواو إم إفنوتي
 تي: آبى شاشف إن طاغما إنتي تي إكليسيا
ُ
. إنتي إتفي
en de zeven rangen van de Kerk,
verheerlijkten de God des Hemels.
. وسبع ُرتب الكنيسة َمجدوا إله السماء

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

A2
`nlac
`ncwmatikoc
na`2cagi `epekni25 `n0el3l : `w
pilaoc `mpictoc qen niek`kl3ci`a t3rov.
Ash en las en somatiekos na esh sazjie e-pek
nieshtie en theliel, oo pie la-os em pistos gen nie
eklieseeja tieroe.

 نا إش صاجي إي بيك نيشتي إن: آش إنالس إن صوماتيكوس
. خين ني إككليسا تيرو:  أوبى الؤس إم بيستوس: ثيليل
Welke lichamelijke tong, kan spreken van uw grote
blijheid, O gelovig volk, in alle kerken.
أي لسان جسدي يقدر أن ينطق بعظم سرورك أيها الشعب المؤمن في
.جميع الكنائس

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

`M`fnav etavcwtem `eni`cqai : `nte `povro
Kwctantinoc : ge ma`20am `m`fro `n
nierf3ov`i : `awovn `m`fro `nniek`kl3ci`a.
Em ef nav etav sootem enie es-gai, ente ep oero
Kostantienos, zje ma esh tam em efro en nie erfie-oewie, aoo-oen em efro en nie eklieseeja.

 جي:  إنتي إبؤرو كوسطانتينوس: إم إفناف إيطاف سوتيم إيني إصخاي
.  آ أوأون إم إفرو إن ني إككليسا: ما إشتام إم إفرو إن ني إيرفي اووى
Zij hoorden de decreten, van Koning Constantijn met
daarin geschreven: „Sluit de poorten van de tempels en
open de poorten van de kerken.“

 اأغلقوا أبواب البرابى: عندما سمعوا َكتب قسطنطين الملك قائال
.وأفتحوا أبواب الكنائس

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Ma`20am
`nni`3ov
`nnidemwn
:
ovoh
`awovn
`nni`3ov
`nte
F5
:
`wovniat4
`mpai
laoc
fai
: `eta4goc `mpai ovahcahni na4.
Ma esh tam en nie eejoe en nie zemon, oewoh a-oooen en nie eejoe ente Efnoetie, oo-oe nie-jatf em pai
la-os fai, etaf khos em pai oe ah sahnie naf.
 اووه آ أوأون إن ني إيو إنتي إفنوتي: ما إشتام إن ني إيو إن ني ذيمون
.  إيطاف جوس إم باى أو أهساهني ناف:  أوأونياتف إم باي الؤس فاى:
“Sluit de huizen van de duivels, en open de huizen van
God, zalig is het volk, tot wie dit bevel werd gesproken.”
 مغبوط هذا الشعب الذي قيل له هذا: أغلقوا بيوت الشياطين وأفتحوا بيوت هللا
.األمر

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Wovniatk `w Kwctantinoc : ge
aktanqo `mpinah5 : e0be fai `aF5
tanqok : qen `0metovro `nte nifiov`i.
Oo-oe nie-jatk oo Kostantienos, zje ak tan go em
pie nahtie, ethve fai a-Efnoetie tan gok, gen ethmet-oero ente nie fie-oe-wie.
`

 إثفي:  جي أك طانخو إم بي ناهتي: اوواونياتك او كوسطانتينوس
ُ
.اورو إنتي نيفيؤوي
ُ  خين إث ميت: فاي آ إفنوتي طانخوك
Zalig bent u O Constantijn, want u hebt het geloof
verlevend, waarvoor God u het leven heeft gegeven, in het
Koninkrijk der Hemelen.
. فلذلك أحياك هللا في ملكوت السماوات: طوباك يا قسطنطين ألنك أحييت اإليمان

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : pau `povro
kwctantinoc : nem, `#lan3 5ovrw
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon : pa-tshois ep
oero Kostantienos: nem Ielanie tie oero: entef ka
nen novie nan evol.
:  باشويس إبؤرو كوسطانتينوس: طوفه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: نيم إيالنى تى أورو
Bid tot de Heer namens ons : mijn meester Koning
Constantijn: en Helena de koningin:dat Hij onze zonden
vergeeft.
 ليغـفـر:  و هيـالنه الملكــة:  يا سيـدى الملـك قـسطنـطيـن: أطلبـا من الـرب عنا
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De Mohayyar van het
Kruisfeest
محير عيد الصليب

De Mohayyar van het Kruisfeest

محير عيد الصليب

*Pau
I=3c
P=x=c
f3`etava24 `epi`ctavroc :

:

* Pa tshois Iesoes pie Egristos, fie itav ashf
epie estavros,
 فى إيطاف أشف إيبي: * باتشويس إيسوس بخرستوس
: إسطافروس
* O mijn Heer Jezus Christus die gekruisigd
is op het Kruis, v
، صلب على الصليب
ُ  الذى، * يا ربي يسوع المسيح

De Mohayyar van het Kruisfeest

محير عيد الصليب

* Ek `eqwmqem `m`pcatanac
capec3t `nnen salavg .

:

* ek e-goom gem em epsatanas sa pe siet en
nen et shalavkh.
 صابي سيت إن نين: * إك إى خوم خيم إم إبصاطاناس
. إتشاالفج
* Vertrap de satan onder onze voeten.
.  تحت أقدامنا: * إسحق الشيطان

De Mohayyar van het Kruisfeest

محير عيد الصليب

* Nixerovbim nem Nicerafim : ni
ajjeloc nem niarx3ajjeloc :
* Nie sherobiem nim nie serafiem : nie
ankhelos nim nie arshie ankhelos :
 ني أنجيلوس نيم ني أرشي: * ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
أنجيلوس
* De Cherubijnen, de Serafijnen, de engelen,
de aartsengelen,
:  المالئكة ورؤساء المالئكة: * الشاروبيم والسيرافيم

De Mohayyar van het Kruisfeest

محير عيد الصليب

* Nictratia nem nie7ovcia :
0ronoc nimetsoic nigom .

ni`

* nie strateeje nim nie eksoseeje, nie isronos
nie met tshois nie khom.
 ني إثرونوس ني ميت: * ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
. تشويس ني جوم
* De vorstendommen, de machten, de tronen
de heerschappijen, en de krachten.
.  والروبوبيات والقوات: * العساكر والسالطين

De Mohayyar van het Kruisfeest

محير عيد الصليب

* Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge
ov`wov `mF5 qen n3etsoci :

* Ev oosh evol ev khoo emmos : zje oe-oo-oe
em Efnoetie gen nie et etshosie :
اوواو إم إفنوتي خين ني
او
ُ
ُ  جي: * إفؤش إيفول إفجو إمموس
: إتتشوسى
* roepen uit zeggende: “Ere zij God in den
hoge,
:  المجد هلل فى األعالى: * صارخين قائلين

De Mohayyar van het Kruisfeest

محير عيد الصليب

* Nem ovhir3n3 higen pikahi :
nem ov5ma5 qen nirwmi .
* nem oe hierienie hiezjen pie kahie : nem oe
tie matie gen nie roomie .
 نيم او تي ماتي خين ني: * نيم او هيرينى هيجين بي كاهى
. رومي
* vrede op aarde, en in de mensen een
welbehagen.”
.  وفى الناس المسرة: * وعلى األرض السالم
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De Psalm (Sinkherie)
voor het feest van het
Kruis
(17 Toet & 10 Baramhat)

المزمور السنجاري لعيد
الصليب
)  برمهات10  توت و17 (

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

`N0ok F5 `4er2av nak `nge pigw qen
Ciwn: ev`e5 nak `nhanevx3 qen
I=l=3=m:
Enthok Efnoetie ef er shav nak, enzje pie khoo
gen Sioon, ev e-tie nak en han ev shie gen
Jerosaliem,

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
، ش ِلي َم
َ ور
ْ لَ َك يَ ْنبَ ِغي الت
ُ ُ َولَ َك تُوفَى النُّذ، س ِبي ُح يَا هللاُ فِي ِص ْهيَ ْو َن
ُ ُ ور فِي أ

De Psalm (Sinkherie)

المزمور السنجاري

Cwtem F5 `eta`procevx3 : ge
cen3ov harok `nge car7 niben : a=l .
sootem Efnoetie e-ta epros ev shie, zje se
niejoe harok enzje sareks nieven, allieloeja.

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا إپروس إڤشي
.  الليلويا: صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat
leeft, Halleluja. (Psalm 65:1-2)

.  هلليلويا،  ألنه ِإلَ ْي َك يَأ ْتِي ُك ُّل بَشَر، صالتِي
َ ُست َ ِم ْع يَا هللا
ْ إ
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En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

* Maroe-tshashf gen et ekliesia ente
pef la-os,
: سيا إنتى پيف الؤس
ِ ماروتشاسف خين إت إكلي
ُ *
* Dat zij Hem verhogen in de kerk
van Zijn volk,
، * فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* ouoh marou`cmou `erof
`tka;edra `nte ni`precbuteroc @

hi

* oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,
مارو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني
ُ * أ ُّووه
: إپريسڤيتيروس
* en Hem loven in de raad der
oudsten,
، * وليباركوه علي منابر الشيوخ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* je af,w `noumetiwt `m`vry]
`nhan`ecwou
@
eu`enau
`nje
ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @

* zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ: إيسواو
* چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ ُّووه إڤ إى أُونوف
ُ إى ناڤ إنچى ني إت

*want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.

َ
َ
. يفرحون
المستقيمون و
بصر
ُ ُ ي،* ألنه َجعَ َل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf

* afwrk `nje P¡
`nnefouwm `n`h;yf @

ماروتشاسف
ُ

ouoh

* Af-oork enzje Eptshois oewoh en
nef oe-oom en eh-thief,
* أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن
: إهثيف
* De Heer heeft gezworen en het berouwt
Hem niet:
،الرب و لن يندم
* أقس َم
ُ

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
* je `n;ok pe `vouyb sa `eneh @ kata
`ttaxic `mMel,icedek.

* zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.
 كاطا إت: وويب شا إينيه
ِ ّ ُ * چى إنثوك پى إف أ
: طاكسيس إم ميلشي سيديك
* Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.
َ *
.أنك أنتَ هو الكاهن إلى األبد علي طقس ملشيصادق

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

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

*Eptshois sa oewie nam emmok penjoot
ethoewab em patriarshies papa Ava (...) ,
ووي نام إمموك پين يوت إث ُؤواب إم
ِ ّ ُ * إپشويس صا أ
: )...( پاطريارشيس پاپا آڤا
* De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) ,
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
*
ُ

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* nem peniwt `n`epickopoc abba
(...) @

* Nem penjoot en episkopos ava (…) :
: )...( * نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا
* en onze vader de bisschop abba (...),
: )...( * وآبينا األسقف المكرم األنبا

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

* P¡ ef`e`areh `epetenwnq.

* Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.
.* إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
* de Heer beware jullie leven.
، الرب يحفظ حياتكما
*
ُ
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Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =al I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
f3etava24 `epi`ctavroc :
Allieloja allieloja, Iesoes pie Egristos
Epshierie em Efnoetie, fie etav ashf e-pie
estavros
 فى:  إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي: الليلويا الليلويا
: إيطاف أشف إيبي إسطافروس
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon
van God die gekruisigd is op het Kruis,
،صلب على الصليب
ُ  الذى، يسوع المسيح إبن هللا،هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

Ek
`eqwmqem
`m`pcatanac
capec3t `nnen salavg : =al =al.
ek e-goom gem em epsatanas sa pe siet en nen
et shalavkh, allieloja allieloja.
:  صابي سيت إن نين إتشاالفج: إك خوم خيم إم إبصاطاناس
. الليلويا الليلويا
vertrap de satan onder onze voeten,
Halleluja, Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا،إسحق الشيطان تحت أرجلنا
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Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

` tai`3ovt jar `ema2w : `nge
$
pim3ini `nte pi+ : `nte I=3c P=x=c `povro :
Pennov5 `n`al30inoc.
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie ente pie
estavros, ente Iesoes pie Egristos ep oero, Pennoetie
en aliethienos.

:  إنجي بي ميني إنتى بي إسطافروس: إفطايوت غار إيماشو
.  بين نوتي إن آليثينوس: إنتي إيسوس بخرستوس إب ُؤرو
Ef tajoet ghar e-ma shoo, enzje pie mienie ente pie
estavros, ente Iesoes pie Egristos ep oero, Pennoetie
en aliethienos.
. إلهنا الحقيقي:  يسوع المسيح الملك:  عالمة صليب: ألنها مكرمة جدا

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
`Ebol hiten pe4`ctavroc : nem te4
anactacic =e0
= v : a4tac0o `mpirwmi n
`
kecop : `eqovn `epiparadicoc.

Evol hieten pef estavros, nem tef anastasies ethoewab, af tasto em pie roomie en kesop, e-goen e-pie
paraziesos.

:  نيم تيف أناسطاسيس إثؤواب: إيفول هيتين بيف إسطافروس
.  إيخون إيبي باراذيسوس: أفطاسطو إمبي رومبي إن كي صوب
Door Zijn kruis, en Zijn Heilige Verrijzenis, bracht
Hij de mens weer terug, naar het Paradijs.
 إلي:  رد اإلنسان مرة أخري:  وقيامته المقدسة: من قبل صليبه
.الفردوس

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk `ebol
@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac .
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
. اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.

.  نسجد له ونمجده:  الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Aspasmos Adam

األسبسمس اآلدام

* Aven pi`2bwt `nte `Aarwn :
higen `p2e `nte pi+ :

* Av-en pie eshvoot ente A-aroon: hiezjen epshe ente pie-stavros:
 هيجين إبشى إنتى بي: * آف إين بى إشفوت إنتى آآرون
: إستافروس
* Zij vergeleken de staf van Aäron: met het
kruishout:
:  بخشبة الصليب: * شبهوا عصا هرون
* Shebbahoe 3asa haroen, be geshebet el salieb,

Aspasmos Adam

*
`Etave2
Pau
2a`nte4cw5 `mmon .

األسبسمس اآلدام

`ero4

:

* Etaf esh Pa-tshois erof: sha entef sootie
emmon.
.  شا إنتيف سوتى إممون: * إيطاف إيش باشويس إيروف
* waarop mijn Heer werd gekruisigd: om ons
te verlossen.
.  حتى خلصنا: صلب ربي عليها
ُ * التي
* Elletie solibe rabie 3eleijha, 7ette gallasna .

األسبسمس اآلدام

Aspasmos Adam

* Hina `ntenhwc
nixerovbim :

`erok

:

nem

* 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

األسبسمس اآلدام

* 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

األسبسمس اآلدام

* 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

األسبسمس اآلدام

* `tfe nem `pkahi meh `ebol : qen
pek`wov nem pektai`o.
* etfe nem ep kahie meh evol, gen pek oo-oe
nem pek tajo.
.  خين بيك اواو نيم بيك طايو: * 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

األسبسمس اآلدام

* 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

األسبسمس اآلدام

* 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

األسبسمس اآلدام

* 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

األسبسمس اآلدام

* 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 .

Een Aspasmos Watos
ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

Pi`ctauroc pe penhoplon : pi+
pe tenhelpic :
Pie estavros pe pen hoplon, pie estavros pe
ten helpies,
 بي إسطافروس بى تين: بي إسطافروس بى بين هوبلون
: هيلبيس
Het kruis is ons wapen, het kruis is onze
hoop,
:  الصليب رجاؤنا: الصليب سالحنا
El saliebo sile7one, el saliebo rakhe-oene,

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

P+ pe penovgai
pen2ov2ov .

:

>pi+

pe

pie estavros pe pen oekhai, pie estavros pe
pen sjoesjoe,
 بى إسطافروس بى بين: اوجاى
ُ بى إسطافروس بى بين
. شوشو
het kruis is onze steun in onze verdrukking en
nood, halleluja, halleluja, halleluja.

. الصليب فخرنا: الصليب خالصنا
El saliebo galasone, el saliebo fagrone,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

A=l =a=l a=l : Pau I=3c P=x=c :
allieloeja Allieloeja allieloeja, Pa tshois Iesoes
pie Egristos,
:  باتشويس إيسوس بخرستوس: الليلويا الليلويا الليلويا

Halleluja Halleluja Halleluja O mijn Heer
Jezus Christus ,
:  يا ربي يسوع المسيح: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Helliloja helliloja helliloja, ja rabie jasoe3 elmasie7,

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

F3etava24 `epi`ctavroc : Cw]
`mmon ouoh nai nan .
fie etav ashf e-pie estavros, sootie emmon
oewoh nai nan,
 سوتى إممون اووه ناى: فى إيطاف أشف إيبي إسطافروس
.نان
die gekruisigd is op het Kruis. Verlos ons en
ontferm U over ons.
.  خ ِلصنا وأرحمنا: صلب على الصليب
ُ الذي
Ellezie soliebe 3ele el salieb, gallesna we er7amna.

ُ 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 اووتإبلى ريس
: أجيوس أجيوس أجيوس
.  كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس: اواورانوس
ُ
Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
 السماء واألرض مملوءتان من، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مجدك األقدس
koddoes koddoes koddoes Rab el sabaot, el samaa wal
ardoe mamloe-atanie men makh-die kal akdas.

Gebed van de Breking
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Gebed van de Breking
Van het Kruisfeest
قِسمة عيد الصليب

ِقسمة عيد الصليب

Gebed van de Breking Van het Kruisfeest

* أيها المسيح إلهنا اإلبن الكلمة الذى تألم
بالجسد ومات على الصليب ألجلنا عند
اإلقرانيون أنتَ هو حمل هللا الذى بال عيب حامل
خطية العالم كله.
* داود النبى رتل فى المزمور قائال  :ملك الرب
على خشبة التى هى مثال الصليب ،نسجد
لصليبك يا سيدنا ونفتخر به ،كما تكلم بولس
الرسول قائال  :حاشا لنا أن نفتخر إال بصليب
ربنا الذى صلب عليه يسوع المسيح مخلصنا
ومن ِقبله صرنا أحرارا.

ِقسمة عيد الصليب

Gebed van de Breking Van het Kruisfeest

* أي فرح اليوم فى السموات وعلى األرض من أجل
الصليب ال ُمحي الذى من قِبله رد أدم وبنوه الى
الفردوس  .هذا الذى نفتخر به نحن المسيحين ألن من
قِبل عالمته صرنا أحرارا ً وهى عالمة إبن اإلنسان
التى ستظهر فى السموات يوم مجيئه الثانى المخوف.

* قسطنطين الملك البار المحب للمسيح لما رأى
عالمة الصليب فى جلد السموات وعرف أنه بهذا
يغلب أعداؤه  ،فصنع رسمه وحمله معه وبه
غلب كل أعداؤه وصارت عالمة الصليب مكرمة
جدا ألنها ليسوع المسيح إلهنا الملك الحقيقى .

ِقسمة عيد الصليب

Gebed van de Breking Van het Kruisfeest

* هيالنة الملكة قامت وذهبت الى أورشليم مدينة إلهنا
صلب
وطلبت بإجتهاد خشبة الصليب المقدسة التى ُ
عليها مخلصنا ولما وجدتها فاحت منها رائحة الطيب
صنع منها العجائب واآليات فحملتها وحفظتها بإكرام
و ُ
عظيم .

* أفواهنا نحن المسيحين مع جميع الطغمات
السمائية تفتخر بصليب مخلصنا الصالح الذى
نحمله بشجاعة ونصرخ جهارا قائلين  :السالم
للصليب فرح المسيحين وغلبتهم ضد المعاندين
وثبات المؤمنين وعزاء المجاهدين وفخر
الشهداء الذين أكملوا جهادهم .

ِقسمة عيد الصليب

Gebed van de Breking Van het Kruisfeest

* السالم لصليب مخلصنا الصالح سالح الغلبة
وعرش الملك وعالمة الخالص والنور المشرق
وسيف الروح و ينبوع النعم وكنز الخيرات الى
كمال الدهور .
صلب
* ونحن نطلب من مخلصنا الصالح الذى ُ
على الصليب من أجلنا ليخلص جنسنا أن يجعل
لنا من صليبه سالح لغلبتنا ورجاء فى مذلتنا
وثباتا فى ضوائقنا وشدائدنا وشفاء ألوجاعنا
وحماية فى تجاربنا.

ِقسمة عيد الصليب

Gebed van de Breking Van het Kruisfeest

* نباركك أيها المسيح إلهنا وصليبك ال ُمحي
صلبت عليه حتى خلصتنا من خطايانا
الذى ُ
ونسبحك ونمجدك ونشكرك فى كل يوم وكل
ساعة ونصرخ نحوك قائلين  :أبانا الذى فى
السموات ...
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De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة
( هكـذا بـالحقيـقـ ِة )

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

،هكـذا بـالحقيـقـ ِة تألـــ َم كلمــةُ الـلـه بالجســ ِد
ْ ص
سـه مــن
ُوذبـِ َح
َ َ  وأنفـ،ب
ُ لت نف
ِ وأنحنى بالصلـي
َ
ُ َ  إذ الهــوتـه لــم يـَنفـَصـل قـ،جسـ ِده
ط ال مــن
.ســـ ِده
ِ نـفـ
َ سـه وال مــن َج
Waarlijk, het Woord van God heeft in het
lichaam geleden en is geslacht en heeft
Zijn hoofd gebogen op het kruis en Zijn ziel
is van Zijn lichaam gescheiden, terwijl Zijn
Goddelijkheid nooit gescheiden is geweest
van Zijn ziel, noch van Zijn lichaam.

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

َ ُوط ِع
 و َجــَرى ِمنـهُ دم ومـــاء،ـن فى َجنبـ ِه بالحــربـَـ ِة
ُ
ْ َ  وأتـ،ضب بهمـا جسـدُه
ـت نفـُسـه
غـفـــرانـا ً لك ِ ّل
َ  وتخ.العالـم
ِ
،ض الخطيــة المحيطــة بالعالــم
َ ــو
َ  و ِع.وات َحــدت بجســـ ِده
Zijn zijde werd met een lans doorstoken en
er stroomde bloed en water uit tot
vergeving voor de hele wereld. Zijn lichaam
werd ermee besmeurd en daarna is Zijn ziel
wedergekomen en verenigd met Zijn
lichaam. Voor de zonde die de hele wereld
omsluit,

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

ُ
التــدبيـر الشمــإلي إلى
وردنـا مـن
َمــات
َ ،ب
ِ اإلبـن بالصليــ
ِ
َ
السمائيـيــن مــع
ـف
َ ووحــ َد وألـ
َ بـدم صليبـ ِه
ِ  وأمـن،ِاليـميــني
َ
.والنفـس مــع الجســ ِد
،ب
،األرضييـن
َ
َ
ِ والشعــب مــع الشعـــو
is de Zoon gestorven aan het kruis, en Hij
heeft
ons
teruggebracht
uit
de
onrechtvaardige
ordening
naar
de
rechtvaardige.
Door het bloed van Zijn kruis heeft Hij de
eenheid bevestigd van de hemelingen en
de aardelingen, het volk met de volken
verenigd en de ziel met het lichaam.

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

 واحـ ُد هــو.القبـــر
ث قــا َم مـــن
وفـى
ِ اليــوم الثــالــ
ِ
ِ
وغيــر
،وغيـــر مـُفـتـرق مــن بعـ ِد اإلتحـا ِد
،عـِمانــوئيـ ُل
ُ
ُ
ُ
 وهكــذا،ف
طبـيعـتـيـن هكــذا
ُمنقسـِــم إلى
ُ  وهكــذا نعتـر،نـؤمـن
ِ
. وهذا الد َم هذا الجس ِد،الدم
ُ نصـ ِ ّد
ِ  أن هـذا الجسـ َد هذا،ق
En op de derde dag is Hij verrezen uit het
graf. Eén is Emmanuël, onscheidbaar na de
eenwording en niet verdeeld
in twee
naturen. Dit geloven wij, dit belijden wij en
evenzo geloven wij dat dit Lichaam
toebehoort aan dit Bloed en dit Bloed
toebehoort aan dit Lichaam.

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

ُ أنتَ هــو المسي ُح الهنــا الـذي
َ ِطعـ
ق الجـلثــ ِة
َ ـن فى جنبـ ِه فــو
 أنت هــو حمـ ُل الـلـه الحـامـ ُل خطيـ ِة.بأورشليــ َم ألج ِلـنا
 وأقـِمنا عـن، وأتـــرك خطايـانـا، أغفــر ذنــوبَنـا.العالــم
.جـانبـِ َك اليميـن
Gij zijt de Christus, onze God, die met een
lans in Zijn zijde werd doorstoken op
Golgota, te Jeruzalem, omwille van ons.Gij
zijt het Lam van God, die de zonden der
wereld
wegneemt,
vergeef
onze
ongerechtigheden, neem onze zonden weg
en plaats ons aan Uw rechterhand.

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

وبيـم
َ يا اللـه أبا ربنـا والهنـا يسـو
ِ ع المسيحِ الـذي مـن الكار
ألـوف ألـوف
 ومـن،يتـقـدس
ار ُك ومـن السـارافيـم
ِ
َ َ يتـبـ
ُ
. الخـــدام النــاطقيـن يتعظـ ُم
ت ربـوات
ِ وربـوا
ِ
O God, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, die gezegend wordt door de
Cherubim en geprezen wordt door de
Serafim en door duizend maal duizend en
tienduizend maal tienduizend rationele
dienaren wordt verheven .

De Syrische Breking

القسمـة الســريـانيـة

َ
األثمـار التي قـُـ ِ ّدمـَت
القـرابيـن وتكميـ ِل
يقـدس ويـُكمـ ُل
الـذي
ُ
ِ
َ
 وأروا َحنـا،سنـا
َ سادَنـا وأنفـ
َ  قـ ِ ّدس أيضـا ً أج،ًلـك رائحــةً لــذيـذة
َ
عـــوك يا
 نــد،غيــر مخـزي
 ووجـه، لكى بقلـب طاهـر.كـُلـَنـا
ِ
... أبـانـا الـذي: ونـُصلي قــائــليـن،السمــاوي
األب
اللـه
ُ
ُ
Die de offergaven en de volkomen vruchten,
die aan U aangeboden zijn als een
welriekende geur, heiligt en vervolmaakt;
heilig zo ook ieder van ons naar lichaam, ziel
en geest, opdat met een rein hart en een
gezicht zonder schaamte, wij tot U roepen, o
God, Vader die in de hemelen zijt en bidden,
terwijl wij zeggen: Onze Vader…

Een Breking, gericht tot
de Zoon van de heilige
Cyrillus
قسمـة أخـرى لإلبــن للقــديـس
كيـرلـس
) ) يـا حمــ َل اللـه
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َ  الـــذي بأوجـَـا ِع،يـا حمــ َل اللـه
ـــك َح َملـتَ خطايـا
َ ِ بتحـنـن،العــالـم
، يـا وحيـــ َد اللـه.ـك أمــح آثــا َمنـــا
ِ
َ ـك
َ الـذي بـد َم
،ـاس ال َمسكـُـونـ ِة
َ َ طهــرتَ أدنـ
َ راح
.سنـَا
مـك
ِ اس نـفــو
ِ َ وبمــ
ْ
َ َ طهـر أدنـ
O Lam van God, die door Uw pijnen de
zonden van de wereld hebt gedragen, wis
onze
overtredingen
uit
in
Uw
barmhartigheid. O Eniggeborene van God,
die door Uw Bloed de smetten van de
wereld heeft gereinigd, reinig de smetten
van onze ziel in Uw genade.
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َ ِ الـذي بمــوت،يا مسي َح اللـه
ــك قـَتــلـتَ المـوتَ الـذي قـَتـ َ َل
َ
،القــرابيـن
 يا قـَـابـِ َل.سنـَا
ِ  بقـوتـِ َك أقـِــ ْم مـوتَ نـِفـُـو،الجميـ َع
َ َ الـذي بــدالً عــن الخطـا ِة قــدمتَ ذاتـ
.ــك
O Christus van God, die door Uw dood de
dood die allen vernietigde, heeft vernietigd,
wek met Uw kracht de doodsheid van onze
ziel tot leven. O Gij die de offergaven
aanvaardt, die Uzelf in de plaats van de
zondaars hebt aangeboden,
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ُ
 تـقــدمنـا إلى، ألننــا بـدون دالـة،نحــن الخطـا ِة
إقبـ ْل تــوبتـَنـا
ً  فـَهـَب لنـا يـاغنيـا،تعطفـك
َ
َ
َ َِحضـرتـ
بــاب
قـــارعيـن
،ــك
َ
َ ِكنـوز أدويتـ
.ـك
 البـُــر َء مــن،بالمــراحـم
ِ
ِ
aanvaard van ons zondaars, ons berouw.
Want beschroomd zijn wij in Uw
aanwezigheid getreden, kloppend op de
deur van Uw erbarmen. Schenk ons dan, o
Gij die rijk aan genade zijt, genezing uit Uw
schat van geneesmiddelen.
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َسنـَـا الشقيـة
َ
أســرارك
بمـراهــم
إشف أيهــا
َ  نفــو،الـــرؤوف
ِ
ُ
ِ
 إجعلنــا،آثــامنــا
 إغسلنــا مــن، طهـر أجسا َمنـا.ال ُمحيـيــ ِة
ِ
َ روح
 أنـر عقــولـَنـا.سنــا
ـك
أهــالً لحلــو ِل
ِ الطاهــر في نفــو
ِ
ِ
َ
َ َ سبحـ
،ــك
ُ لنعــايـن
Verlicht ons verstand opdat wij Uw lof
aanschouwen, O Barmhartige, genees onze
ongelukkige ziel door de zalving van Uw
levengevende Mysteries. Reinig ons
lichaam, was ons van onze overtredingen,
maak ons waardig voor de neerdaling van
Uw Heilige Geest over onze ziel.
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َ ـك
َ ُ  ُحبـ.أفكارنـا واخلطنــا بمجــ ِد َك
،هـبــوطـنـَا
أنــزلـ َ َك إلى
نـق
ِ
َ
ِ
َ ص
َ ِ تـَحنـُنـ.وك
َ ُ ـك تـص ِعــدَنـَا إلى عـِلـ
َ ُ نِعمتـ
َبـك وتجـَسمت
َ َ ـك غـ
َ
،للعيـان
إستتـارك
َ أظ َهـرت،بـلح َمنــا
ِ
reinig onze gedachten en verenig ons met
Uw glorie. Uw liefde heeft U doen
neerdalen tot onze kleinheid; laat Uw
genade ons verheffen tot Uw hoogte. Uw
barmhartigheid heeft U gedrongen, U heeft
het vlees aangenomen van ons vlees; U
heeft
Uw
verborgenheid
zichtbaar
geopenbaard.
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.أســـرار َك المحـيـيـ ِة
أظهـــر فـي نفـــوس عـبيـ ِد َك مجـــ َد
ِ
ْ َ وعنـ َد إصعـا ِد الــذبيحـ ِة على المـَـذبَـحِ تـ
ض َمحـ ُل الخطيـةُ مــن
َ أع
َ ِضــائـنـا بـنـِعـمت
.ـك
Openbaar in de zielen van Uw dienaren de
heerlijkheid
van
Uw
levengevende
Mysteries. Bij het opstijgen van het offer op
het altaar, zal de zonde van onze
lichaamsdelen verdwijnen door Uw genade.
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 تـرفـ ُع عقـــولـَنـَا،أســـرار َك
عنـ َد نـزو ِل َمجـــ ِد َك على
ِ
سـ ِد َك
 عنـ َد إستحالـ ِة.لمشاهـــد ِة جـَـاللـِ َك
َ الخبـز والخمـ ِر إلى َج
ِ
َ ود َِم
 وتـتحـــ ُد،سنـَـا إلى مشــاركـ ِة َمجـ ِد َك
ُ  تـتحـو ُل نـفــو،ـك
َ سنـَا بألـُـوهـيـ ِت
.ــك
ُ نفــو
Bij de neerdaling van Uw heerlijkheid over Uw
Mysteries,
wordt
ons
verstand
omhooggeheven om Uw majesteit te
aanschouwen. Bij de verandering van het
brood en de wijn in Uw Lichaam en Bloed,
wordt onze ziel veranderd om te delen in Uw
heerlijkheid en wordt zij verenigd met Uw
goddelijkheid.
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َ روح
ـك في
 وأس ِكــن،ًياربَنـَا وإلـ َ َهنـَا قـَلبـا ً طا ِهــرا
ِ
َ أخ ِلـقْ فينـا
ًصيــرنـَا أهــال
سنـا
ّ ِ بقــوتـِ َك و
ِ
َ ـوا
َ
َ َ  جـ ّْدد حـ.بــاطننـا
َ كأس د َِم
َ ِ لمــوهـبـتـ
،نشـرب
ــك
ِ  مــن.ــك
ُ
Schep in ons, o Heer onze God, een rein
hart en laat Uw Geest in ons binnenste
wonen. Vernieuw onze zintuigen door Uw
kracht, maak ons waardig voor Uw gave.
Uit de kelk met Uw Bloed drinken wij;
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.أســـر ِار َك ال ُمحيـيـ ِة
أعطنـَـا َمــذَاقـا ً روحيـا ً لـنستطعــ َم َمـذَاق
ِ
َ
َ
َ ِضــرتـ
داخلنـَا
ــك
ِ  وأنتَ تحـ ُل،واثـقـيـن بـرحمتـِ َك
َ نـتـقـ َ َد ُم إلى َح
َ ِـب قـلــوبَنـ َا بشــوقـ
َ ِ امألنـا مـن َخـوفـ.بالمحبـ ِة
.ــك
َ ِ  وألهـ،ــك
schenk ons een geestelijke smaakzin opdat
wij
proeven
de
smaak
van
Uw
levengevende Mysteries. Wij treden nader
in Uw aanwezigheid, vertrouwend op Uw
genade, en U zult met liefde wonen in ons
innerlijk. Vul ons met vrees voor U en
ontbrand in ons hart het verlangen naar U.
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َ
ـب لنـا
إلــق فينـا
ْ ِ هـ،سنـَا بــرح َمتـِ َك
َ  طهـر حـَـوا،نعـمتـك
ِ
صيـِّـرنـا
سلنـا مــن
َ .أدنـاس الخطيـ ِة
ِ  واغ،ًدمــوعَـا ً نـقيـــة
ِ
َ هـيـكـالً ُمقــدســا ً لحلـو ِل
ـك وأواني ُمطـهـَــرةً لقـَبـولـِ َك
Stort Uw genade in ons, zuiver onze
zintuigen door Uw barmhartigheid. Schenk
ons zuivere tranen en was ons van de
smetten van de zonde. Maak ons tot een
heilige tempel voor Uw komst in ons en tot
smetteloze vaten om U te ontvangen,
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َ ب د َِم
َ ِلـتذوق نِع َمتـ
َ
ـك
سـدك نـؤ َهــ َل
بتـذوق َج
لكي
ِ  وبشــر،ـك
ِ
ِ
َ س
َ ِنـؤ َهــ َل لحـالو ِة محـبـَتـ
ـدك
َ  وهبــتَ لنـا أن نـأكـ َل َج.ـك
َ  أ ِهلـنـا لالتحـا َد.ًعـَـالنـيـة
. ًبــك ِخفـيـــة
opdat wij door het nuttigen van Uw
Lichaam waardig gemaakt worden Uw
genade te proeven en door het drinken van
Uw Bloed waardig gemaakt worden de
zoetheid van Uw liefde te proeven. U heeft
het ons geschonken Uw Lichaam openlijk
te eten, maak ons waardig verenigd te
worden met U in het verborgene.
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َ كأس د َِم
 أهلنـا أن نمتـز َج،ًـك ظاهـــرا
نشـرب
وهبتَ لنـا أن
َ
َ
َ وح
َ
َ
َ ِبطهــارت
ـك
أنـك واحـد فـي
 وكما.ً ســــرا
ِ أبيـك ور
ِ ـك
،القـدوس
ِ
U heeft het ons geschonken de kelk met
Uw Bloed openlijk te drinken, maak ons
waardig vermengd te worden met Uw
zuiverheid in het verborgene. En zoals U
één bent met Uw Vader en Uw Heilige
Geest,
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ُ
ُ
َ نحــن
ويكـون
" :بـك وأنــتَ فينـا ويك َمـ ُل قـَــولـُـ َ َك
نتحـ ُد
َ
أبـاك أبــا ً لنـا
" لكى بـدالـة ندعـــو اللـه.الجميـ ُع واحـدا ً فينـــا
... أبـانــا الــذي:ونقـول بصـوت جهـورى
mogen wij één zijn in U en U in ons, zodat
Uw woord tot vervulling komt: “dat allen
één mogen zijn in Ons.” Opdat wij met
vrijmoedigheid God, Uw Vader, als onze
Vader mogen aanroepen, en met luide stem
zeggen: Onze Vader…
Index - الفهرس

Een Breking, gericht tot
de Zoon, (jaarlijks)
قسمة لإلبـن سنـوى
ُ
) اإلبـن الـوحيـ ُد
) أيهـا

Een Breking, gericht tot de Zoon

قسمة لإلبـن

ُ
،اإلبـن الـوحيـ ُد اإلله الكلمـة الـذي أحبنـا
أيهـا
. صنـا مــن الهــالك األبـدى
َ وحبـُه أرا َد أن يخ ِل
 اشتهى أن،خالصنا
طريـق
ولما كان المـوتُ في
ِ
ِ
َ
.يجـوز فيـه حبـا ً بنـا
O Eniggeboren Zoon, God het Woord, die
ons heeft liefgehad en ons in Zijn liefde
heeft willen verlossen van de eeuwige
verdoemenis. Toen de dood op de weg
naar onze verlossing lag, verlangde Hij
daardoorheen te gaan uit liefde voor ons.
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ُ
نحـن
،ب خطايـانـا
ِ ب ليحمـ َل عقـا
ِ وهكـذا إرتفـ َع على الصلي
َ
َ
ُ
الـذيــن ِصــرنـا
نحن
، وهـو الـذي تألـ َم،الـذيــن أخطأنـا
َ
 وهــو الـذي دفـ َع،مــديــونيــن للعـد ِل اإللهي بــذنــوبـِنـا
. الـديـون عنــا
Zo besteeg Hij het kruis om de straf van
onze zonden te dragen. Wij waren degenen
die hadden gezondigd en Hij was degene die
heeft geleden. Wij waren degenen die door
onze zonden in de schuld stonden bij de
Goddelijke gerechtigheid, en Hij was degene
die de schuld voor ons betaald heeft.
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، والشقـا َء على الــراحـ ِة،التنعـم
ألج ِلنـا فضــ َل التألـ َم على
ِ
َ
العـرش الـذي يحملــه
والصليب على
،والهـوان على المجـ ِد
ِ
َ
ت
ِ  ليحلنـا مــن رباطـا، قـَـبـِـل أن يـُرب َط بالحبـا ِل.الكاروبيـــم
،خطايـانــــــا
Omwille van ons verkoos Hij het lijden
boven de heerlijkheid, last boven rust,
verachting boven glorie, het kruis boven de
troon die gedragen wordt door de Cherubim.
Hij aanvaardde het om met touwen
vastgebonden te worden, opdat Hij ons zou
bevrijden van de boeien van onze zonden.
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 وصعـ َد،وعطـش ليــروينـا
،ع ليشبعنـا
َ  وجـا،تــواض َع ليــرفـَعنـا
َ
 وفتــ َح جنبـَه.ب بـِــر ِه
ِ ب عــريــانـا ً ليكســونـا بثـو
ِ على الصليـــ
َ
، ونسكـن في عـــرش نعمتـِ ِة
بالحربـ ِة لكي نــدخـ َل إليـه
Hij vernederde zichzelf om ons te verheffen;
Hij leed honger om ons te verzadigen; Hij
leed dorst om ons te laven; Hij besteeg het
kruis onbekleed om ons te kleden met het
gewaad van Zijn rechtvaardigheid; Zijn zijde
werd geopend met een lans opdat wij bij
Hem zouden binnentreden en wonen op de
troon van Zijn genade,
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،آثــامنـــا
ولكي يسيـ َل الـــدم مــن جسـد ِه لنغتس َل مــن
ِ
ت الخطيـ ِة
وأخيـرا ً مـاتَ ودُفـِ َن فـي
ِ  ليـُقيـ َمنـا مـن مـو،القبـر
ِ
.ًويحيينـا حيــاةً أبـديـــة
en opdat het bloed uit zijn lichaam zou
stromen, zodat wij gewassen zouden
worden van onze overtredingen. Waarlijk is
Hij gestorven en werd Hij in het graf
gelegd. En toen is Hij verrezen om ons uit
de dood van de zonde op te wekken en ons
leven te geven, ten eeuwigen leven.

gericht tot de Zoon van de heilige Cyrillus لإلبــن للقــديـس كيـرلـس

َ يــوخ
َ
رأســك
ـز
فيـا إلهي إن َخطايـاي هى الشـوك الـذي
ِ
َ
قـلبـك بســـروري بمالذ
ُ أنــا الـذي أحــزنت،المقــدســ ِة
ت
ِ  وما هـذه الطـريـق المــؤديـة إلى المـو. الــدنيـا البــاطلـة
.التي أنـت سائـر فيهـا يـا إلهــي ومخلصي
Mijn God, mijn zonden zijn de doornen die
Uw heilig hoofd doorboren. Ik, die Uw hart
bedroefde door mijn vreugde over de ijdele
genoegens van de wereld. Wat is toch deze
weg die naar de dood leidt die U bewandelt,
mijn God en mijn Verlosser?
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ُالعـار الــذي َحملته
َ
صليب
نكبيـك؟ هـو
أى شي تحمـ ُل على ِم
ُ
ِ
َ  مــا هـذا أيها الفـادي؟ مـا الـذي َج.ِعــوضـا ً عني
عـلـك تـرضي
ُ ُ بــذلـك ؟ أيـ
َ
هــان العظيـ ُم؟! أيـُـذ ُل ال ُممجـدُ؟! أيـ ُـوض ُع ال ُمـرتفـِع يا
،لـِعـِظـَم حبـِ َك
Wat draagt U daar op Uw schouders? Het is
het kruis van de schande, dat U draagt
omwille van mij. Wat is dit toch, mijn
Verlosser? Waarom aanvaardde U dit alles?
Zou de Grootse veracht, de Verheerlijkte
gehoond en de Verhevene vernederd
kunnen worden? O, hoe groot is Uw
liefde!!!
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َ هـو ُح
بـك العظيـ ُم الـذي َجعـلـ َ َك تـقبـل إحتمـال ك ِ ّل ذلك
َ نعَـ ْم
َ ُ  وتشكـ،رك يـا إلهي
َ ُ  أشكـ،ب مــن أجلـي
رك عني مالئكتـِ َك
ِ العــذا
ُ
َ ِوخليقـتـ
القيـام بحمـــ ِد َك كمـا
عـاجـــز عــن
 ألنـي،ًــك جميعـــا
ِ
َ
حبـك! فهـل رأينـا حبـا ً أعظـم مــن هـذا؟
يستحـق
Ja, Uw grote liefde heeft U doen
aanvaarden om al dit lijden te verdragen
omwille van mij. Ik dank U, mijn God, en
Uw engelen en heel Uw schepping danken
U voor mij, want ik ben niet bij machte om
U te loven zoals Uw liefde toekomt. Hebben
wij ooit een grotere liefde dan deze gezien?
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ـك الحنـون
فاحـزني يا نفسـي على
ِ خطـايـاك التي سبـبـت لفـادي
ِ
 وأحتمي فيـه عنــدمـا،أمامـك
 إرسمي جــرحـه،هـذه اآلالم
ِ
. عليـك العـــدو
يهيـــج
ِ
Wees dan bedroefd, o mijn ziel, over uw
zonden die uw Barmhartige Verlosser
zoveel leed hebben aangedaan. Vorm je
een beeld van Zijn wonden, zoek je
toevlucht in Hem wanneer de vijand tegen
je raast.
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َ
 وإكليـل الشـوك،عــذابـك كنـزي
أعتبـر
أعطني يا مخلصي أن
َ
َ
،ودمك حياتي
، ومرارتك حالوتي، وأوجاعـك تنعمي،مجـدي
.ومحبتك فخري وشكري
Schenk het mij, mijn Verlosser, Uw lijden te
zien als mijn schat, de doornenkroon als
mijn glorie, Uw pijnen als mijn vreugde, Uw
bitterheden als mijn zoetheid, Uw Bloed als
mijn leven en Uw liefde als mijn roem en
mijn dank.
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، يـا مـن ُج ِـرحـت مـن أجـل معـاصينـا،يـاربـي يسـوع المسيـح
، إجـرحني بحـربـة حبـك اإللهي الشـافي،وبجـراحـاتـك شـُفينـا
.وبـدم صلـيبـــك طهــرني مـن خطـايـاي
O mijn Heer Jezus Christus, die verwond is
omwille van onze zonden, door Uw
verwondingen zijn wij genezen; verwond
mij met de lans van Uw genezende
goddelijke liefde. Reinig mij van mijn
zonden,
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وأسكـرني بحـبــك يـا مـن قبـلـت المـوت مـن أجلي لتــفـديني
،ً إذا رأيتـني عضـوا ً يـابسـا، ياربــي يسـوع حبـيبى،وتحيـيـني
َ
فيـك غصنا ً حيا ً أيهـا الكرمـة
رطبني بـزيـت نعمتـِـك وثبتـني
. الحقـيقـية
door het Bloed van Uw kruis. Maak mij
dronken van Uw liefde, o Gij die de dood
hebt aanvaard omwille van mij, opdat U mij
zou verlossen en mij leven zou geven. O
mijn Heer Jezus, mijn Geliefde, wanneer U
mij ziet als een verdord lid, verkwik mij dan
met de olie van Uw genade en bevestig mij
als een levende rank in U, o ware Wijnstok.
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ً  إجعلـني مستحقـــا،وحينمــا أتقـــدم لـتـنـاول أســــرارك
َ
 لكـى أنــاديـــك أيهـــــا اآلب.بـــــــك
لــذلـك ومـؤهــالً لالتحـاد
...  أبـانـا الــذي: ًالسمـاوي بنغمــــة البنيـن قــائـــــــال
En wanneer ik naar voren treed om deel te
nemen aan Uw Mysteries, maak mij dan
waardig en maak mij gereed om één te
worden met U, zodat ik het waag te roepen
tot Uw Heilige Vader, die in de hemelen zijt,
en op de melodie van kinderen te zeggen:
Onze Vader …
Index - الفهرس

Gebed van de Breking
(verwijzend naar het
offer van Isaak)

قِسمة ذبح إسحق

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

َ و َحــــد
ـــام التـــى أرا َد اللــــه فيهـــــا أن
ِ َث فـــي األيــ
.رب إبــراهيـ َم ويَعـْلـ َم قـَلبَــهُ ومحبـتــَهُ فيـــه
َ ِّيجــ
: أنـه قـا َل له

Het gebeurde in de dagen dat God
Abraham op de proef wilde stellen en zijn
hart en zijn liefde voor Hem wilde kennen,
dat Hij tot hem zei :
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َ  خ ــْذ إبنـ،إبـراهيـــ ُم إبـراهيـــ ُم
ق
َ ــك الحبيــب إس َحـــ
َ وقــ ِ ّد ُمـه لى محـرقـة على الجبــ ِل الــذي أعـ ِل ُم
ــك
. بـه

“Abraham, Abraham, neem uw geliefde
zoon Isaak en draag hem als brandoffer
aan mij op, op de berg die Ik u zal
aanwijzen.”
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َ وأخــــذ،ُج دابتـــــ َه
َ ـــر
ْ فقـــــا َم إبـراهيـــــ ُم بــــاكرا ً وأ
َ سـ
.ً  وأخــــذَ سكينــــا ً ونــــارا،ُق إبنــــَه
َ ــين وإســـح
ِ غالمـ
ْ  فــــرأى المـوضـــــ َع ِمــــ،و َمــــشَى علـــى األرض
ـن
.الرب
بعيـد الذي أعـَلـَمهُ ب ِه
ُ
De volgende morgen stond Abraham op,
zadelde zijn ezel, nam twee knechten en
zijn zoon Isaak met zich mee. Hij nam ook
een mes en vuur mee, begaf zich op weg
en tenslotte zag hij in de verte de plaats
liggen die de Heer hem aangewezen had.
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، إج ِلسـا أنـُتما ه ُهنــا مـع الدابــ ِة: فقـا َل لغالميـ ِه
ـــب ونس ُجــــد ثــــم
ُ وأمـــا أنـــا وإسحـــــ
ُ ق إبنـــى فنذ َهـ
.نـرج ُع إليكـُما
ِ

Toen zei hij tot zijn knechten: “Blijf hier met
de ezel; ik ga met Isaak mijn zoon
daarginds heen. Nadat wij hebben
aanbeden, zullen wij tot u terugkeren.”
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َ ب المحرقــ ِة وو
ضعـَــهُ علــى
َ َ وأخــذَ إبراهيــ ُم َحطــ
َ ــار والسكيــ
.ــن
َ إسحــــ
َ  وأخـــذَ بيـــد ِه النــ،ق إبنــــ ِه
: ق ألبي ِه
ُ فقال إسحــ

Toen nam Abraham het hout voor het
brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak, en
nam vuur en een mes ter hand. Toen zei
Isaak tot zijn vader:

ال ِقسمة
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ـــب ،وأيـْـ َ
ــــن
ــــار والحطـ ُ
يــــا أبـَتـَـــــاهُ ،هـُــ َ
ــــوذا النـ ُ
حــرقـَــ ِة ؟ فقــا َل لـه
ُ
الخـروف الـذي نـُقــ َ ِد ُمــه لل ُم َ
ــــرنا أن نقــــدم لــــه
إبـراهيـــــ ُم  :إن هللا الـــــذي أ َمـ َ
ـرقـ َ ِة يا إبنى .
ــرى حمــالً له لل ُم ْح َ
ذبيحـةً هـو يَ َ
“Vader, hier is het vuur en het hout, maar
waar is het lam voor het brandoffer?” En
Abraham zeide tot hem: “God die ons heeft
geboden Hem het offer op te dragen, zal
zelf voorzien in een lam voor het
”brandoffer, mijn zoon.

ال ِقسمة
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وأخـــــــذَ إبــراهيـــــ ُم حجــــــارةً وبنــــى مــذبحــــــا ً.
ورفعَـــهُ علــى المــذبــحِ ،وأ َخــــذَ
وأخـَــــذَ ال َحطــ َ َ
ب َ
ووضـعـَـــــــهُ علــــــى
إسحــ َ
وربَطـَـــــــهُ َ
ــــــق إبنـَـــــــهُ َ
المــذبـحِ ،وأخـَـذَ
َ
السكيــن ليــذبـ َ َحـهُ .
Abraham nam stenen en bouwde een
altaar. Hij nam het hout voor het brandoffer
en legde het op het altaar. Hij nam zijn zoon
Isaak, bond hem vast en legde hem op het
altaar. Toen nam Abraham het mes om hem
te slachten.
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َ وإذ َم
: ب نـــادى إبــراهيـــ َم قـــائالً لـــه
ِ ـــالك الـــر
َ ــس ف
تــاك وال
ْ  التـَل َم، أنظــر،إبــراهيـ ُم إبــراهيــ ُم
. ً تـَصنـَع بـه شـــرا

Maar de engel des Heren riep vanuit de
hemel tot Abraham en zeide: “Abraham,
Abraham! Zie, raak de jongen niet aan en
doe hem geen kwaad!
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َ َ الـرب م َحبتـ
 إنـي أنـــا: ـك فيــ ِه فـقـــا َل
لما نـَظـ َ َر
ُ
َ ــرب إلهــ
سمــتُ بــذاتي إنــي بالبركـ ِة
َ  أق،ــك
ُ هـــو الـ
.أكـثــر نسـلـ َ َك
 وبالكـَثـْـَر ِة،أباركـ ُ َك
ُ
ِ

Toen de Heer uw liefde voor Hem zag, heeft
Hij gezegd: Ik ben de Heer uw God. Bij
Mijzelf heb Ik gezworen, dat Ik u met
zegening zal zegenen en uw nakomelingen
met
vermenigvuldiging
zal
vermenigvuldigen.”

ال ِقسمة
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ــر خـَروفــــا ً عنـــ َد
فــرفـَـــ َع إبـراهيـــ ُم عينـَيـــ ِه فـَن َظـ َ
الشجــــر ِة ُمـوثـَقـَـــــا ً بقـ َ ْـرنيــــ ِه ،فـ َتــــ َ َ
ق
رك إسحـــــ َ
صعَــــــ َدهُ ُم ْحـ َ َرقــــــةً
إبنـــــهُ وأ َخــــــذَ الخــ
ــــروف وأ ْ
َ
عـ ِ َوضا ً عـَنهُ.
Toen sloeg Abraham zijn ogen op en zag
een ram, die met zijn hoorns in het
struikgewas vastzat. Hij liet zijn zoon Isaak,
greep de ram en droeg die als brandoffer
op, in plaats van hem.
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ْ
ً
َ
المسـيح
دم
هــرق
إلـى
ة
إشـار
كان
إسحـق
ح
ب
ذ
ُ
َ
ِ
َ فـ
ِ
ِ
خــــــالص
ب عــــــن
ِ
ِ إبـــــن الـلـــــه علــــى الصليــــــ
.ـالــــم
َالع
ِ

Het offer van Isaak nu, was een ver-wijzing
naar het vergieten van het bloed van
Christus, de Zoon van God, aan het kruis
voor de verlossing van de wereld.
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 كــذلـــك،ـب ال ُم ْحــَرق ــ َ ِة
ُ وكمــا َح َم ـ َل إسحــــ
َ ق َح َطـ
 وكمـــا َر َجــــ َع.ب
ِ َحمــــ َ َل المســـي ُح خشبــــةَ الصـــلي
ً  هـَك ــَذا أيضـــا ً المســـي ُح ق ــا َم حيـــا،ًق حيـــا
ُ إسحــــ
.وظهـر لتالميــ ِذه القـديسيــن
،ت
ِ مـن األمـوا
َ
En zoals Isaak het hout voor het brandoffer
droeg, zo droeg Christus het hout van het
kruis. Evenals Isaak levend terugkeerde, zo
verrees ook Christus levend uit de dood en
verscheen aan zijn heilige discipelen.

ال ِقسمة
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الل ُهــــم الـــذى قـَبـِــــ َل ذبـيحـــةَ أبينـ ــا إبــراهيـــــ َم،
إقبـل هــــذه الــذبيحــــةَ منـــا فـى هــذه الساعــ ِة.
َ
َ
الـذيـــن قـُـ ِ ّدمــَت
بـــار ْك
القــرابيــن،
بــار ْك هــذه
ِ
ِ
عنهـُـــم،

O God, die het offer van onze vader
Abraham aanvaardde, aanvaard zo ook in
dit uur dit offer van ons.
Zegen deze offergaven, zegen hen voor wie
ze worden opgedragen.
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 فـليـُبــــارك المســـي ُح.ـــوس الـراقـديــــن
َ نيـــــح نفـــ
، لكـى بقـلــب طاهــر.وأرواحنــــا
عـلى قــلـوبـِنـا
ِ
 ومحبـــة، وإيمـــان بــال ريـــاء،ونفـــس مستنيـــرة
.  ورجـاء ثــابــت،كاملـة
Schenk rust aan de zielen van hen die
ontslapen zijn. Moge Christus het hart en
de geest van ons allen zegenen, opdat met
een rein hart, een verlichte ziel, een gezicht
zonder schaamte, een oprecht geloof, een
volmaakte liefde en een onwankelbare
hoop,
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َ  أن نــدعـ،بغيـر خـــوف
ـوك يـا
نستجـرئ بــدالـة
ِ
،ت
األب
ِ القــــدوس الــــــذي فـــى السمــــــوا
ُ اللــــه
ُ
....  أبانــا الـذي: ونقـــول

Wij het wagen met vrijmoedigheid en
zonder vrees tot U te bidden, o God, Heilige
Vader die in de hemelen zijt, en te zeggen:
Onze Vader …
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De hymne Etav en nie esgai

مديح التوزيع
Lofzang van het uitdelen
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قانون الختام
De Afsluitende Canon

Yalmoc =r=n

Psalm 150

150 المزمور

Doxa ci Kurie Doxa ci
Allylouia
@
Allylouia
Allylouia @ Allylouia

*

@
@

* Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja :
Allieloeja : Allieloeja : Allieloeja.

 الليلويا الليلويا الليلويا: * ذوكصاسي كيري ذو كصاسي
.الليلويا
* Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie
: Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja .

َ يارب المج ُد
َ * المج ُد
 هلليلويا هلليلويا هلليلويا: لك
لك
ُ
. هلليلويا

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
*Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

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
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

* Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn a=l.
* Ke nien ke a-ie ke ies toes e-oo-nas ton e-oo-noon
amien allieloeja.

 إي أونـون: * كي نين كي آ إي كي إسطوس إي أوناس طون
.آمين الليلويا
* Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen
Amen. Halleluja.

. آمين هلليلويا:  وإلى دهـــر الدهـور:  أوان: * اآلن وكل
*Al-aan we kol awaan we iele dahr el-dehoer amien
ellioeje.

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* I=3c P=x=c `P23ri `mF5
f3etava24 `epi`ctavroc .

:

* Iesoes pie Egristos Epshierie em Efnoetie,
fie etav ashf e-pie estavros.
 فى إيطاف أشف: * إيسوس بخرستوس إبشيري إم إفنوتي
.إيبي إسطافروس
* Jezus Christus de Zoon van God die
gekruisigd is op het Kruis.
.صلب على الصليب
ُ * يسوع المسيح ابن هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : soliebe 3ele el-salieb.

Psalm 150

150 المزمور

* a==l a=l @ pi`wou va pennou] pe a=l.
* Allieloeja allieloeja pie oo-oe fa Pennoetie
pe allieloeja.
. الليلويا:  بين نوتي بي:  بي اواو فـا: * الليلويا الليلويا

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
. إسمعنــا وأر َحمنــا،* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
Index - الفهرس
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التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
لحن إيطاف إن ني إسخاي
De hymne Etav en nie esgai

مديح التوزيع
Lofzang van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Een hymne Etav en
nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Etaven ni`cqai `nhir3nikon `nte
Koctantinoc `eqovn `erako5 :
Etav en nie es-gai en hierieniekon ente
Kostantienos e-goen erakotie
 إنتي كوسطانتينوس: إيطاف إن ني إسخاي إن هيريني كون
: إيخون إيراكوتي
De vredige decreten van Costantijn bereikten
Alexandrië, met daarin geschreven:
، لما وردت مكاتبات السالم التي لقسطنطين إلي اإلسكندرية

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Ge
ma`20am
`m`fro
`nnier
f3ov`i `awovn `m`fro `nniek`kl3ci`a> .
Zje ma eshtam em efro en nie er fie oewie aoo-oen em efro en nie eklieseeja.
اواون إم إفرو إن
ُ  آ: اووي
ُ جي ما إشطام إم إفرو إن ني إيرفي
. ني إكليسيا
Sluit de poorten van de tempels en open de
poorten van de kerken.“
.قائلة أغلقوا أبواب البرابي وإفتحوا أبواب الكنائس

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Ani `epickopoc cwtem avra2i
: `ani`precbvteroc ovno4 `mmwov :
A-nie episkopos sootem av rashie, a-nie epresvieteros oe-nof emmo-oe
 آنى إبريسفيتيروس او: آنى إي بيسكوبس سوتيم أفراشى
: مواو
ُ نوف إم
De bisschoppen hoorden het en werden
verblijd, de priesters verheugden zich,
، األساقفة سمعوا ففرحوا والقساوسة إبتهجوا

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

`api2a24 `ntajma `nte 5ek`kl3ci`a :

5`wov `mF5 `nte `tfe .
a-pie shashf en taghma ente tie eklieseeja tie
oo-oe em Efnoetie ente etfe.
اوواو إم إفنوتي
 تي: آبى شاشف إن طاغما إنتي تي إكليسيا
ُ
. إنتي إتفي
en de zeven rangen van de Kerk,
verheerlijkten de God des Hemels.
. وسبع ُرتب الكنيسة َمجدوا إله السماء

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

A2
`nlac
`ncwmatikoc
na`2cagi `epekni25 `n0el3l : `w
pilaoc `mpictoc qen niek`kl3ci`a t3rov.
Ash en las en somatiekos na esh sazjie e-pek
nieshtie en theliel, oo pie la-os em pistos gen nie
eklieseeja tieroe.

 نا إش صاجي إي بيك نيشتي إن: آش إنالس إن صوماتيكوس
. خين ني إككليسا تيرو:  أوبى الؤس إم بيستوس: ثيليل
Welke lichamelijke tong, kan spreken van uw grote
blijheid, O gelovig volk, in alle kerken.
أي لسان جسدي يقدر أن ينطق بعظم سرورك أيها الشعب المؤمن في
.جميع الكنائس

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

`M`fnav etavcwtem `eni`cqai : `nte `povro
Kwctantinoc : ge ma`20am `m`fro `n
nierf3ov`i : `awovn `m`fro `nniek`kl3ci`a.
Em ef nav etav sootem enie es-gai, ente ep oero
Kostantienos, zje ma esh tam em efro en nie erfie-oewie, aoo-oen em efro en nie eklieseeja.

 جي:  إنتي إبؤرو كوسطانتينوس: إم إفناف إيطاف سوتيم إيني إصخاي
.  آ أوأون إم إفرو إن ني إككليسا: ما إشتام إم إفرو إن ني إيرفي اووى
Zij hoorden de decreten, van Koning Constantijn met
daarin geschreven: „Sluit de poorten van de tempels en
open de poorten van de kerken.“

 اأغلقوا أبواب البرابى: عندما سمعوا َكتب قسطنطين الملك قائال
.وأفتحوا أبواب الكنائس

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Ma`20am
`nni`3ov
`nnidemwn
:
ovoh
`awovn
`nni`3ov
`nte
F5
:
`wovniat4
`mpai
laoc
fai
: `eta4goc `mpai ovahcahni na4.
Ma esh tam en nie eejoe en nie zemon, oewoh a-oooen en nie eejoe ente Efnoetie, oo-oe nie-jatf em pai
la-os fai, etaf khos em pai oe ah sahnie naf.
 اووه آ أوأون إن ني إيو إنتي إفنوتي: ما إشتام إن ني إيو إن ني ذيمون
.  إيطاف جوس إم باى أو أهساهني ناف:  أوأونياتف إم باي الؤس فاى:
“Sluit de huizen van de duivels, en open de huizen van
God, zalig is het volk, tot wie dit bevel werd gesproken.”
 مغبوط هذا الشعب الذي قيل له هذا: أغلقوا بيوت الشياطين وأفتحوا بيوت هللا
.األمر

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Wovniatk `w Kwctantinoc : ge
aktanqo `mpinah5 : e0be fai `aF5
tanqok : qen `0metovro `nte nifiov`i.
Oo-oe nie-jatk oo Kostantienos, zje ak tan go em
pie nahtie, ethve fai a-Efnoetie tan gok, gen ethmet-oero ente nie fie-oe-wie.
`

 إثفي:  جي أك طانخو إم بي ناهتي: اوواونياتك او كوسطانتينوس
ُ
.اورو إنتي نيفيؤوي
ُ  خين إث ميت: فاي آ إفنوتي طانخوك
Zalig bent u O Constantijn, want u hebt het geloof
verlevend, waarvoor God u het leven heeft gegeven, in het
Koninkrijk der Hemelen.
. فلذلك أحياك هللا في ملكوت السماوات: طوباك يا قسطنطين ألنك أحييت اإليمان

Een hymne Etav en nie es-gai

لحن إيطاف إن ني إسخاي

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : pau `povro
kwctantinoc : nem, `#lan3 5ovrw
: `nte4xa nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon : pa-tshois ep
oero Kostantienos: nem Ielanie tie oero: entef ka
nen novie nan evol.
:  باشويس إبؤرو كوسطانتينوس: طوفه إم إبشويس إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: نيم إيالنى تى أورو
Bid tot de Heer namens ons : mijn meester Koning
Constantijn: en Helena de koningin:dat Hij onze zonden
vergeeft.
 ليغـفـر:  و هيـالنه الملكــة:  يا سيـدى الملـك قـسطنـطيـن: أطلبـا من الـرب عنا
Index - الفهرس
.لنا خطايانا

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
لحن إيطاف إن ني إسخاي
De hymne Etav en nie esgai

مديح التوزيع
Lofzang van het uitdelen
van communie
قانون الختام
De Afsluitende Canon

Een lofzang voor het
Feest van het kruis
17 Toet & 10 Baramhat

مديح عيد الصليب
 برمهات10  توت و17

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri @
nem pi`pneuma =e=;=u @ ]`triac etjyk
`ebol@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac.
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem pie
Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten oe-oosht
emmos ten tie oo-oe nas.

: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
اواووشت إمموس تين تى أو
ُ  تين: تى إترياس إيت جيك إيفول
.أوناس
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 van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

رب
 الحى: * أبدى باسم الثالوث
ُ
 ونصيح جميعًا بأعلى: الصباؤوت
.*  شيرى ناك اوبي إستافروس: صوت
* Ik begin in de Naam van de Drie-eenheid:

De Machtige Heer der Heerlijkheid:
Met luide stem verkondigen wij:
<ere nak `w Pi`ctauroc. (shere nak oo pie estavros)
َ ) السال ُم
*( wees gegroet, o kruis – لك أيُها الصليب

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 أن يُظهر: * لما أراد الملك الديان
: دبر تدبيرا ً باإلحسان: صليبه باإليمان
. شيرى ناك اوبي إستافروس
* Toen de Koning zich voornam:

Om te tonen de plaats van Zijn kruis:
Ordende Hij een wijs plan:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 بعد: * فظهر للملك قسطنطينوس
 وكان محبًا إلسم: هالك دقلديانوس
. شيرى ناك اوبي إستافروس: إيسوس
* Na de dood van Diocletianus:

Kwam keizer Constantijn aan de macht:
En hij beminde de Naam van Christus:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 وبيوت: * أبواب الكنائس فتحهم
 وأهلك جميع من: البرابي أهدمهم
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: يتبعهم
* Hij heropende de kerken:

en brak de afgodentempels af:
Hij verbrak de macht van hun volgers:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 ينادوا: * أرسل عساكر فى الوديان
عباد
ُ  وأهلك جميع: فيها باإليمان
. شيرى ناك اوبي إستافروس: األوثان
* Hij zond zijn leger uit en zei:

Verkondig overal het geloof:
En beëindig de afgoderij:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 فجمع: * فطار عليه حرب البربر
 وقام بالليل وهو: شا مع عسكر
ً جيو
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: يتفكر
* Toen hij tegen de barbaren streed:

Ging hij uit met een grote legermacht:
En een wonder gebeurde toen in de nacht:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 مثل: * فظهر له فى السماء عالمات
ي اليه فى
ُ : صليب مع إرشادات
َ وأو ِح
. شيرى ناك اوبي إستافروس: الرؤيات
* In de hemel verscheen aan hem:

Het teken van het kruis in een visioen:
En een stem die vertelde wat hij moest doen:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 إعمل صليب على: * قائالً يا ملك األفراح
 فى بريق الحرب يصير: رؤوس السالح
. شيرى ناك اوبي إستافروس: لك فالح
* “Plaats het teken van het kruis:

Op uw schilden en wapentuig:
En u zult overwinnen met gejuich”:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب
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مديح عيد الصليب

 بإرادة: * إعمل هذه العالمة ت َنال ُمناك
 فصنع كما قال له: يسوع تغلب أعداك
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: المالك
* “Dit teken brengt u triomf:

Met de wil van de Here God:”
Hij volgde de woorden van de engel op:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 وهلك أعداءه: * فطلع للبربر وغلبهم
:  وظفر بالقوم وشتتهم: وبددهم
. شيرى ناك اوبي إستافروس
* Zo overwon hij de vijand:

En triomfeerde met overmacht:
De barbaren verdreef hij met sterke hand:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 جلس بين: * فلما رجع من حرب البربر
 فقال أين صليب المسيح: العظماء يتفكر
. شيرى ناك اوبي إستافروس: يظهر
* Toen hij terugkwam van de strijd:

Vroeg hij aan zijn ministers in het paleis:
Waar zou het kruis toch verborgen zijn?

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 صليب: * قالوا له فى مدينة أورشليم
ً  وهو صار له زمانا: المسيح فيها مقيم
. شيرى ناك اوبي إستافروس: قديم
* Zij informeerden hem:

“Het kruis van Christus, onze God:
Ligt al jaren verborgen in Jeruzalem:”

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 وهى تخضع: * والملكة هيالنة أتت اليه
 قائلة إنهض وحارب عليه: ما بين يديه
.  شيرى ناك اوبي إستافروس:
* Helena de koningin:

Kwam naar hem toe en boog voor hem neer:
“Ga heen en zoek het kruis van de Heer:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 بالصليب: * إذ بالصليب تغلب أعداك
: ارك وأصطفاك
َ َ  هللا إخت: تنال ُمناك
. شيرى ناك اوبي إستافروس
* Want door het kruis overwint u:

Worden uw wensen vervuld:
En u bent uitverkoren door God:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب

lofzang van het Feest van het Kruis

 ومضت: * فجمعت عسكر مع جيش عظيم
 فمسعت بها المدن: بسرعة الى أورشليم
. شيرى ناك اوبي إستافروس: واألقاليم
* Zij bracht het leger snel bijeen:

En zij gingen naar Jeruzalem:
Dit nieuws bereikte iedereen:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

: صلَت المدينة باإلمكان
َ * ولما َو
 إرتجت المدينة: وعساكرها ملكوا األركان
. شيرى ناك اوبي إستافروس: بالسكان
* Toen zij aankwam in die stad:

Werd de plaats door het leger veilig gesteld:
En al haar bewoners stonden versteld:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 ينظروا هذا: * طلعوا أكابر تلك البلدان
 وجدوا جيش ملكة مع: األمر الذي كان
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: سلطان
* Toen zijn de heersers toegesneld:

En vroegen de reden van de ophef:
Zij troffen Helena’s leger aan:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 لما: * إحتارت المدينة في ذاك الحين
 فسألتهم كالم: نظروا أم الملك قسطنطين
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: باللين
* De stad was in rep en roer:

Toen zij zagen de moeder van Constantijn:
Zij vroeg hen toen in vredigheid:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 عن صليب: * قائلة أخبروني بالصحيح
 أين وضعوه اليهود: يسوع المسيح
. شيرى ناك اوبي إستافروس: بالصريح
* “Vertel mij de waarheid:

Over het kruis van Jezus Christus:
Waar is het door de joden verborgen?”

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 هذا شيء قديم: * قالوا لها يا مليكتنا
 شيرى:  ليس هو في أيام مدتنا: عنا
.ناك اوبي إستافروس
* Zij antwoordden: “O majesteit:

Dit is een oude aangelegenheid:
Van vele jaren voor onze tijd:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب
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مديح عيد الصليب

 إئتوا لنا: * قالت الملكة يا ُحضار
:  ليتحققوا تلك األخبار: أُناس أخبار
. شيرى ناك اوبي إستافروس
* Helena zei daarop:

“Breng mensen die hier meer over weten:
Om de feiten te achterhalen:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 يَ ِحقوا: * أحضروا لها ثالثة رجال يهود
 قالت لهم يا قوم: األزمان والعهود
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: جحود
* Zij brachten drie joodse mannen:

Die bekend waren met de oude tijd:
En de koningin verhoorde hen:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب
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مديح عيد الصليب

 أين: * قائلة أخبرونى عن صليب المسيح
 وكان فيهم واحد: وضعوه اليهود بالصريح
. شيرى ناك اوبي إستافروس: فصيح
* “Vertel mij over het kruis van de Heer:

Waar hebben de joden het verstopt?”
En een van hen antwoordde hierop:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

 قالوا لها ال نعلم: * فأجابوا عليها باإلنكار
:  فحسبتهم فى دخان ونار: ما قد صار
.شيرى ناك اوبي إستافروس
* “Wij weten waarlijk niet:

Wat er destijds is gebeurd”:
Zij werden toen vastgezet:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب

lofzang van het Feest van het Kruis

 عن: لك
ِ * قالوا أطلقينا ونحن نقول
ُصليب المسيح ون
 فى أى مكان: خبرك
ِ
 شيرى ناك اوبي إستافروس: علمك
ِ ُنحن ن
* “Als u ons loslaat zullen wij:

U vertellen over de plaats:
Waar het kruis is van I=yc P=,=c :

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب
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مديح عيد الصليب

 الصليب فى: * قال يهوذا كالم موزون
 هاتوا لنا أُناس: كوم الجلجة مدفون
. شيرى ناك اوبي إستافروس: فَحاتون
* Een van hen, Judas genaamd:

Zei: “Het ligt begraven op Golghotha:
Breng ons mensen om het op te graven.”

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis

مديح عيد الصليب

 ظهر منه: * فَ َحتُوا الكوم والمكان
 فلم يعلموا أيهما صليب: صلبان
ُ ثالثة
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: الديان
* Zij groeven toen aldaar:

En drie kruizen werden geopenbaard:
zij wisten niet welke van de Heer was:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis
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 ورجال حاملينه: * إال وميت أتى عليهم
 أمرت الملكة أن يحضروه: بأيديهم
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: اليهم
* En rouwstoet kwam toen net voorbij:

En zij droegen een overleden man:
De koningin beval: “overhandig hem”:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

lofzang van het Feest van het Kruis
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 وهاتوا الصليب: * قالت الملكة أنزلوه
 ففرحوا الجميع لما: عليه أوضعوه
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: رأوه
* Leg hem neder op de grond:

Leg de kruizen één voor één op hem:
De menigte juichte met luide stem:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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 والثالث: * وضعوا عليه األول والثانى
 صاحوا الجميع بالعبراني: قام باألكفان
.  شيرى ناك اوبي إستافروس:
* De eerste twee werden op hem gelegd:

En bij het derde kruis werd hij opgewekt:
Waarop iedereen terstond uitriep:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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ً  وتراتيل أي: * حملوه بإكرام وتهليل
ضا
:  هذا اليوم عظيم وجليل: مع تبجيل
. شيرى ناك اوبي إستافروس
* Zij droegen het kruis met grote eer:

En zongen vol vreugde en blijdschap:
Dit is een grote roemvolle dag:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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 الذى تنبأ: * هذا هو اليوم الموعود
:  فى ذلك اليوم تم المقصود: فيه داود
. شيرى ناك اوبي إستافروس
* Dit is de beloofde dag:

Waarover David heeft geprofeteerd:
En heden is het volbracht:

<ere nak `w Pi`ctauroc.

مديح عيد الصليب
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 السالم: * السالم للصليب سالح الغلبة
 بعالمة الصليب تحل: للصليب تاج الملكة
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: البركة
* Wees gegroet o kruis, het teken van triomf:

De kroon van het koningschap:
Door het kruisteken worden wij gezegend:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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 السالم: * السالم للصليب عمود الدين
 السالم للصليب: للصليب فخر المؤمنين
 شيرى ناك اوبي إستافروس: فرح المسيحيين
* Wees gegroet o kruis, de zuil van het geloof:

De roem van de gelovigen:
En de blijdschap van de christenen:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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 السالم: * السالم للصليب نور اإليمان
 بعالمة الصليب: للصليب نور االنسان
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: َج ْح ُد الشيطان
* Wees gegroet o kruis, licht van het geloof:

Wees gegroet o kruis, licht van de mens:
Met het kruisteken wordt Satan overwonnen:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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مديح عيد الصليب

 السالم: * السالم للصليب ثمرة الحياة
 السالم للصليب: للصليب سفينة النجاة
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: سفينة الخطاة
* Wees gegroet o kruis, de vrucht van het leven:

De ark van de redding:
De ark voor de zondaars:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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مديح عيد الصليب

 بالصليب: * بالصليب رجع آدم الى الفردوس
 بالصليب هلك: غلب اعداءه قسطنطينوس
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: بذيافلوس
* Door het kruis is Adam hersteld naar het Paradijs:

Door het kruis is de duivel ten val gebracht:
Door het kruis triomfeerde Constantijn:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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 تخلصنا من: * السالم للعذراء أم النور
 وتجعل أيامنا فى فرح: كل شرور
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: وسرور
* O Maagd Maria, wees gegroet:

U, die ons leven met blijdschap vervult:
En ons voor elk gevaar behoedt:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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مديح عيد الصليب

 نجحد قوة: * بإشارة صليب مخلصنا
 وشفاعة العذراء تكون: الشيطان عنا
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: معنا
* Door het teken van het kruis:

Verwerpen wij de macht van Satan:
Door de voorspraak van de heilige Maagd:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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مديح عيد الصليب

 الذى أظهر: * السالم للملك قُسطنطينوس
 طوباه ثم طوباه: صليب بي إخرستوس
.  شيرى ناك اوبي إستافروس: أكسيوس
* Wees gegroet o keizer Constantijn:

Die onthuld heeft het kruis van Pi,rictoc* :
Daarom groeten wij hem “Axioc” (waardig)
<ere nak `w Pi`ctauroc.
* (Piegristos - Christus)
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مديح عيد الصليب

 التى جاهدت: * والسالم للملكة هيالنه
 شيرى:  نسال يا هللا اإلعانة: بأمانة
. ناك اوبي إستافروس
* Wees gegroet o koningin Helena:

Die ijverig naar het kruis heeft gezocht:
Wij vragen de Heer dat Hij ons bijstaat:

<ere nak `w Pi`ctauroc.
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قانون الختام

Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn `amyn.

Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio
pnevmatie, ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon eoo-noon amien.
 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .

 اآلن وكل أوان،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.وإلى دهـر الدهـور آميـن
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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 ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين
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F3`etava24
`epi`ctavroc
ek
`eqwmqem
`m`pcatanac
capec3t `nnensalavg.
fie etav ashf e-pie estavros ek egoom gem em
epsatanas sa pe siet en nen etshalavkh.
في إيطاف آشف إيبي إسطافروس إك إي خوم خيم إم
. إبصاطاناس صابي سيت إن نين إتشاالفج
die gekruisigd is op het Kruis, vertrap de
satan onder onze voeten.
.صلب علي الصليب اإسحق الشيطان تحت اقدامنا
ُ الذي
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Cw] `mmon ouoh nai nan @ kuri`e `eleycon @
kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn
@ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
sootie emmon oewoh nai nan, Kyrië eleison Kyrië eleison,
Kyrië evlo-khieson amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie
metanja, koo nie evol khoo em pie esmoe.
سوتى إممون اووه ناى نان كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون
.آمين إسمو إيروى إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Verlos ons en ontferm U over ons. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen. Zegen mij, zegen mij,
dit is een metania. Vergeef mij, spreek de zegen uit.
 باركوا علي ها. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية
Index - الفهرس

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف
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Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi
`nte Ma;oucala @
Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente
Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala,
او ّويب إنتى ِملشي سي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
. تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى ماثوصاال: ِديك
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

 وشيخوخة يعقوب وطول: نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صادق
.عمر متوشالح
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pika] etcwtp `nte dauid @ ]covi`a `nte Colomwn
@ Pi`pneuma `mparaklyton vyetaf`i `ejen
ni`apoctoloc
pie katie et sootp ente Davied, tie sofia ente
Solomoon, pie Pnevma em paraklieton fie itaf
ie ezjen nie apostolos.

 بى: بى كاتى إت سوتب إنتى دافيد تى صوفيا إنتى سولومون
. إبنفما إم براكليتون في إيطاف إى إيجين نى أبوسطولوس
de uitverkoren kennis van David, de wijsheid van
Salomo en de Geest, de Parakleet, die neer-daalde
over de apostelen.

والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان والروح المعزي الذي حل
.علي الرسل
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P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt
ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba (...) @ nem
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf,
em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava
(…) Nem pen joot en episkopos ava (…)

إبشويس إيف إ أري إبؤنخ نيم إبطاهو إيراتف إم بين يوت إتطايوت
)...(  نيم بين يوت إن إبسكوبوس افا: )...( إن أرشى إيرفس بابا افا
De Heer beware het leven en het leiderschap van onze
eerbied-waardige vader de aartspriester, paus abba
Tawadros, en onze vader de bisschop abba (...),

)...( الرب يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
.)...( وأبينا األسقف أنبا
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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,

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

`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[alauj `n,wlem.
Entef thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet
en noe etsha lavkh en koo-lem.

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو 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 انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
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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kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon
`amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo
em pie esmoe.

كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا.  باركوا علي ها المطانية. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
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