Een hymnen van Lijdensweek
الحان إسبوع اآلالم

كنيسة السيدة العذراء بأمستردام

األنبا أرساني
أسقف هولندا وبلجيكا

De Heilige Maagd Maria kathedraal Te Amsterdam

الصلوات المتكررة
De herhalende Gebeden

خميس العهد
Witte donderdag
الجمعة العظيمة

goede vrijdag

الصلوات المتكررة
De herhalende Gebeden
النبوات
De profetieën

الطرح
De Expositie

العظة
De preek

ِطلبة المساء
AvondLitaniën

ثوك تي تى جوم
thok te tie khom

ِطلبة الصباح
OchtendLitaniën

كي إيبرتو
Ke ie-per toe

قانون الختام
De Afsluitende Canon

De profetieën
النبوات

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

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

slotzang na De profetieën

ختام النبوات

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

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

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

De preek
العظة

Introductie voor de preek

مقدمة العظة

Ovkat3x3cic `nte peniwt =e=0v
abba )...( ere pe4`cmov `e0ovab 2wpi
neman am3n.
Oe katie sjisies inte pen jot es-o-web ava )...(
e-re pef esmo es-o-web shopie Niemen
amien.
) إيرى پيف...( اوكاتي شي سيس إنتى پين يوت إث ُؤ َّواب أڤا
ُ
.إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين
Een preek van onze heilige vader Abba
)...( zijn heilige zegen zij met ons, Amen.
.ممين
ِ سةُ فَ ْلت َك ُْن َمعَنَا
َ ) بَ َر َكتُهُ ا ْل ُمقَ َّد...( ِّيس أ َ ْنبَا
ِ ِع َظة ِأل ِبينَا ا ْل ِق ِد

slotzang na de preek

ختام العظة

Marener`c`frajizin `n5kat3x3cic `nt
e peniwt =e=0v abba )...(
Maren er is ifra khizien in tie katie sjisies inte
pen jot es-o-web ava )...(
مارين إيرسفراجيزين إنتي كاتي شي سيس إنتي پين يوت
)...( إث ُؤ َّواب أڤا
Wij beëindigen de preek van onze heilige
vader Abba )...(

)...( ِّيس أ َ ْنبَا
ِ فَ ْلنَ ْختِ ْم ِع َظةَ أ َ ِبينَا ا ْل ِق ِد

slotzang na de preek
ختام العظة
f3etaverovwini `mpennovc nem nibal `nte
nenh3t : qen `fran `m`Fiwt nem p
` 23ri nem
pi`pnevma e` 0ovab ovnov5 `novwt `am3n.
fie etaf er oe-oinie im pen nos nem nie val inte nen hiet, gen
ifran im Ifjot nem Ipshirie nem pie Ipnevma es-o-web oe
notie in oe-ot amien.

 خين: اواو ْيني إم پين نُوس نيم ني ڤال إنتي نين هيت
ُ في إيطاف إير
اواوت
ُ اونُوتي إن
ُ : إفران إم إفيوت نيم إپشيري نيم پي پنڤما إث ُؤ َّواب
.أمين
die ons verstand en de ogen van onze harten heeft
verlicht, in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, één God Amen.
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Sok te tie khom
ثوك تي تى جوم

thok te tie khom
ثوك تي تى جوم
* )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov
nem pi`amahi 2a `eneh `am3n : Emmanov3l
Pennov5 Penovro .
*thok te tie khom nem pie o-oe nem pie esmo
nem pie amahie sha eneh amien, Emmano-iel
Pennotie Pen oro .

إسمو نيم بى أماهى شا
اواو نيم بى
* ثوك تي تى جوم نيم بي
ُ
ُ
. اورو
إينيه أمين
ُ نوتى بين
ُ إممانوئيل بين
ُ
* Aan U zij de kracht en de glorie en de zegen en de
roem in eeuwigheid, Amen, Emmanuel, onze God en
onze Koning.

 عمانوئيل إلهنا: * لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد آمين
. وملكنا

thok te tie khom
ثوك تي تى جوم
* )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov nem
pi`amahi 2a `eneh `am3n : Pasoic I3covc
Pixrictoc : Pacwt3r `n`aja0oc .
* thok te tie khom nem pie o-oe nem pie esmo
nem pie amahie sha eneh amien, Peshois
Iesos pie Egristos, Pe sotier in aghasos .
إسمو نيم بى أماهى شا إينيه
اواو نيم بى
ُ
ُ * ثوك تي تى جوم نيم بي
.  باسوتير إن أغاثوس: أمين باشويس ايسوس بى اخرستوس
* Aan U zij de kracht en de glorie en de zegen en de
roem in eeuwigheid, Amen, mijn Heer, Jezus
Christus, Mijn Goede Verlosser .

 يا ربى يسوع: * لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد ممين
.  مخلصي الصالح: المسيح

thok te tie khom

ثوك تي تى جوم

* Tagom nem pa`cmov pe Psoic :

a42wpi n3i evcwt3ri`a e4ovab .
*Ta khom nem pa esmo pe Iptshois af
shopie nie ev sotiereeje ef o-web .

إسمو بى إبشويس أفشوبى نى إف سوتيريا
* طاجوم نيم با
ُ
. اوواب
ُ إف
* Mijn kracht en mijn lof zijn de Heer, en Hij

is mijn heilige verlossing geworden.
. ً الرب وقد صار لى خالصا ً مقدسا
* قوتى وتسبحتى هو
ُ

thok te tie khom
ثوك تي تى جوم
* )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov
nem pi`amahi 2a `eneh `am3n .

* thok te tie khom nem pie o-oe nem pie
esmo nem pie amahie sha eneh amien .

إسمو نيم بى أماهى
اواو نيم بى
* ثوك تي تى جوم نيم بي
ُ
ُ
. شا إينيه أمين
* Aan U zij de kracht en de glorie en de
zegen en de roem in eeuwigheid, Amen .
. * لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد آمين

thok te tie khom
ثوك تي تى جوم
*Lekkè elkoowa welmekhd welbarrakè
wel-3izzè iellèl ebbed amien 3imènoeiel ielehnè we-mè liken .
* Lekkè elkoowa welmekhd welbarrakè wel3izzè iellèl ebbed amien jarabbie jesoe3a
elmessieh : Moe gallissie es-salleh :
Koowettie wettes bie7ettie hoowe arrabo
wakad sara lie galassan moe kadèsen .
* Lekkè elkoowa welmekhd welbarrakè wel3izzè iellèl ebbed amien .
Index - الفهرس

Een hymne Ke ieper toe
لحن كي إيبرتو

Een hymne Ke ie-per toe

إيبرتو
لحن كي
ُ

Ke `vpertov kata 7iw03ne `3mac : t3c `akro
ac`ewc tov`ajiov evajjeliov : Kvrion ke
ton0eon `3mwn : `iketev cwmen cofia `or0i`akov
cwmen tov `ajiov evajjeliov.
Ke ie-per toe kata iksio sie ne iemes, ties akro a se-os toe
akhio evankhelio. Kirion ke ton se-on iemon, ie ke tev
somen sofeeje or sie akoe somen toe akhio evankhelio.

 تيس أكرو أسي اوس طو: كي إيبرتو كاطا إكسيو ثى ني إيماس
 إيكاتيف:  كيريون كي طون ثي اون إيمون: ليو
ُ أنج
ِ أجيو إيف
. أنجليو
ِ صومين صوفيا اورثى أكوصومين طو أجيو إيف
Wij vragen onze Heer en God dat wij waardig mogen zijn om naar het
Heilig en Goddelijk Evangelie te luisteren. Laten wij met wijsheid naar het
Heilige Evangelie luisteren.

 إلي ربنا وإلهنا نتوسل:  لسماع اإلنجيل المقدس: من أجل أن نكون مستحقين
. إنصتوا لإلنجيل المقدس: بحكمة مستقيمين

Introductie tot Evangelie

مقدمة اإلنجيل

Ov
`anajnwcic
`ebol
qen
pievajjelion =e=0v kata )...( ajiov.

Oe anaghnosies evol gen pie evankhelion
ethoewab kata )...( akhioe.
او أناغنوسيس إيڤول خين پي إڤ أنجيليون إث ُؤ َّواب كاطا
ُ
.أجيو
ِ )...(
Een lezing uit het evangelie volgens St
)...(.
. ) البشير...( فصل من بشارة اإلنجيل المقدس لمعلمنا مار

Introductie tot Evangelie

مقدمة اإلنجيل

اللهم تراءف علينا وإرحمنا وإجعلنا مستحقين
لسماع انجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل
. ) البشير بركاته على جميعنا آمين... ( لمعلمنا
Moge God barmhartig over ons zijn en ons
waardig maken om naar het Heilige Evangelie
te luisteren. Een lezing uit het Heilige Evangelie
volgens St ( ... ) zijn zegen zij met ons, Amen.

De Expositie
الطرح

Introductie voor de Expositie

مقدمة الطرح

* Qen `fran `n5`triac.
* Gen Ifran in tie Itreejes.
.* خين إفران إنتي إترياس
* In de Naam van de Wezensgelijke.
.* ِباسم الثالوث

مقدمة الطرح

Introductie voor de Expositie

*`novmoovcioc.
* in o-mo-oe seejos.
.مواوسيوس
ُ او
ُ * إن
* Drieeenheid.
.* ا ْل ُمساوي

Introductie voor de Expositie

مقدمة الطرح

* Fiwt nem `p23ri.

* Ifjotnem Ipshirie.
.* إفيوت نيم إپشيري
* de Vader en de Zoon.
.* اآلب واإلبن

مقدمة الطرح

Introductie voor de Expositie

* nem pi`pnevma e0ovab .

* nem pie Ipnevma es-o-web.
.* نيم پي إپنڤما إث ُؤ َّواب
* en deHeilige Geest.

.* والروح القُدُس

فى الساعات النهارية

In de Ochtenddienst

* piovwini `nta`fm3i.

* Pie oe-oinie inta ifmie.
.اواوو ْيني إنطا إفمي
ُ * پي
* U het ware licht.
.* أيها النور الحقيقي

In de Ochtenddienst

فى الساعات النهارية

* f3`eterovwini.

* fie et er-oe-oinie.
.اواوو ْيني
ُ * في إت إير
* dat verlicht.

.* الذي يُضيء

In de Ochtenddienst

فى الساعات النهارية

* `erwmi niben.

* Eromie niven.
.* إيرومي نيڤين
* ieder mens.
.* لكُل إنسان

فى الساعات النهارية

In de Ochtenddienst

* e0n3ov `epikocmoc.

* esneejo epie kosmos.
.* إث ِنيُّو إيپي كوزموس
* dat in de wereld komt.

.ت إلى العالم
ِ *م

فى الساعات الليلية

In de Nachtdienst

* Xere ne Maria.

* Shere ne Mareeja.
.ماريَّا
ِ * شيرى ني
* Wees gegroet Maria.
.* السالم لَ ِك يا مريم

فى الساعات الليلية

In de Nachtdienst

* 5s`rompi e0necwc.

* tie etshrompie esne sos.
.* تي إتشرومپي إثنيسوس
* de schone duif.

.سنَة
َ * الحمامة ال َح

فى الساعات الليلية

In de Nachtdienst

* 03etacmici nan.

* Sie etas misie nan.
.* ثي إيطاس ميسي نان
* dievoor ons gebaard heeft.
ْ * التي َولَد
.َت لنا

فى الساعات الليلية

In de Nachtdienst

* `mF5 pilojoc.

* Ifnotie pie loghos.
.* إم إفنُوتي پي لوغوس
* God het Woord.
.* هللا ال َك ِلمة

Koor links :

: مرد بحرى

.صنَا
َ  َجا َء َوتَأَلَّ َم،صنَا
ِ ا ْل َم
َ ِّ يُ َخ ِل، ِل َك ْي ِبآالَ ِم ِه،عنَّا
ُ ِّسي ُح ُم َخ ِل
El Messie`h mogalisna, khe we te ellem enne,
lie kei bie elemoe jo gallisna.

Christus onze Verlosser, is gekomen en heeft
voor ons geleden, zodat Hij door Zijnlijden,
ons verlost.

Koor rechts :

: مرد قِبلي

 َكعَ ِظي ِم،ًصنَ َع َمعَنَا َر ْح َمة
َ ُ ِألنَّه،ُس َمه
ْ  َونَ َرفَ ِع ا،فَ ْلنُ َم ِ ِّج ْد ُه
. َر ْح َم ِت ِه
Fel no mekhid dehoe, we narfaa ismoe, lie
enehoe sanaa maa na rahmeten, ke aziem
rahmetoe.
Laten wij Hem verheerlijken, en Zijn naam
verheffen, want Hij is ons genadig geweest,
volgens Zijn grote genade.

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* P=x=c pencwt3r.

* Pegrestos Pensotier.
.* پي إخرستوس پين سوتير
* Christus onze Verlosser.
.صنَا
ُ ِّسي ُح ُم َخ ِل
ِ * ا ْل َم

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* a4`iì a42ep`mkah.

* Af ie af shep im kah.
.* أفئي أفشي پي مكاه
* is gekomen en heeft voor ons geleden.

.* َجا َء َوتَأَلَّ َم

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* hina qen ne4`mkavh.

* Hina gen nef im kavh.
.* هينا خين نيف إمكاڤه
* odat Hij door Zijn lijden.
.* ِل َك ْي ِبآالَ ِم ِه

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* `nte4cw5 `mmon.

* Enef sotie immon.
.* إنتيف سوتي إممون
* ons verlost.

.صنَا
َ ِّ* يُ َخ ِل

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* Maren5`wov na4.

* Maren tie o-oe naf.
.او ناف
ُ * مارين تي اوو
* Laten wij Hem verheerlijken.
.* فَ ْلنُ َم ِ ِّج ْد ُه

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* `ntensici `mpe4ran.

* In ten et shisie im pef ran.
.* تين تشيسي إم پيفران
* en Zijn naam verheffen.

.ُس َمه
ْ * َونَ ْرفَ ِع ا

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* ge `a4erovnai neman.

* zje af er oe-nai niemen.
.اوناي نيمان
ُ * چى أف إير
* want Hij is ons genadig Geweest
.صنَ َع َمعَنَا َر ْح َمة
َ ُ* ألَنَّه

ختام الطرح

Slotzang na de Expositie

* kata pe4ni25 `nnai.

* kata pef nishtie in nai.
.* كاطا پيف نيشتي إن ناي
* volgens Zijn grote genade.

. * َكعَ ِظ ِيم َر ْح َم ِت ِه

AvondLitaniën
ِطلبة المساء

Celebrant

يقول الكاهن

نسأل ونتضرع إليك أيها السيد هللا اآلب ضابط الكل واإلبن
 خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي، الوحيد القدوس
الثالوث المقدس الذى تجثو له كل ركبة ما فى السموات وما
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. فى األرض
Wij vragen en smeken U, O Here God de Vader
de Pantokrator, en de Enige Heilige Zoon, de
Schepper en bestierder van alles en de Heilige
Geest de levengever, de Heilige Drieëenheid,
waarvoor elk knie knielt, in hemel en op aarde.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

من أجل السالمة العالية وتآلف سائر البيع التى فى العالم
. واألديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها
 نسألك يارب. يا هللا تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء
. إسمعنا وإرحمنا
Wij bidden omwille van de hemelse vrede,
eenheid van alle kerken in de wereld,
kloosters, alle heilige plaatsen, hun bewoners
en hun bestuurders. O God, heb medelijden
met Uw schepselen en behoedt hen voor alle
kwaad. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
يا من بقدرته دبر حياة اإلنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات
بحكمته وزين السماء بالنجوم واألرض بالنباتات واألشجار والكروم
 أنت اآلن يا ملكنا إقبل طلبات عبيدك الواقفين بين يديك، واألودية
. نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. القائلين
Wij O Gij, die met Uw kracht het leven
voorbereidde voor de mens voordat hij geschapen
werd en alle dingen maakte met Uw wijsheid en de
hemel versierde met sterren, de aarde met
plantengroei, bomen, en wijngaarden, en de dalen
met weiden en bloemen. Nu, O onze Koning,
ontvang de gebeden van Uw knechten die nu in
Uw gezegende aanwezigheid staan,zeggend. Wij
vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يا هللا العظيم القدوس الذى خلق اإلنسان على صورته ومثاله
 إرحم يارب جبلتك التى. وجعل فيه نفسا ً حية عاقلة ناطقة
خلقتها وتحنن عليها وإرسل علينا رحمتك من علو قدسك
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. ومسكنك المستعد
O grote en Heilige God, die de mens geschapen heeft
naar zijn beeld en gelijkenis en die de mens een
levende, verstandige en sprekende ziel gegeven heeft,
ontferm U O Heer over het maaksel Uwer handen en
wees het genadig. Schenk ons de genade van Uw hoge
Heiligheid en van Uw woning die gereed staat.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U
over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يا من خلصت عبدك نوحا ً البار ونجيته من الطوفان هو وبنيه
ونساءهم وأيضا ً الحيوانات الطاهرة والغير الطاهرة ألجل
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. تجديد األرض مرة أخرى
O Gij, die Uw rechtschapen knecht Noach
verlost en gered heeft van de zondvloed, hem,
zijn kinderen en hun vrouwen, de reine en de
onreine dieren, ter wille van de vernieuwing van
de aarde.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

 نج شعبك من طوفان بحر العالم. أيها البارى رازق الكل
 وكل الحيوانات أيضا ً وسائر، الزائل وإرفع عنهم كل مكروه
الطيور أعطها قوتها ألنك تعطى للبهائم رزقا ً ولفراخ الغربان
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. ً قوتا
O Gij, de trouwhartige en voorziener van iedereen,
redt Uw volk van de vloed der zee van deze
tijdelijke wereld, hef alle kwaad op van hen en van
de dieren. Geef de vogels wat zij nodig hebben,
omdat Gij het zijt die het vee zijn voeder geeft en
de jonge raven als zij roepen.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يا من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس اآلباء وإتكأ على مائدته
 أنت اآلن يا ملكنا إقبل طلبة عبيدك، وبارك فى زرعه
الواقفين بين يديك وتراءف على العالم وخلص شعبك من كل
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. شدة وحل فيهم وسر بينهم
O Gij, die ontvangen werd als een gast bij Uw
knecht Abraham, aan zijn tafel zat en zijn
nakomelingen zegende, O onze Koning, ontvang de
gebeden van Uw knechten, en van Uw priesters die
voor U staan. Heb genade met de wereld en verlos
Uw volk van alle tegenspoed, blijf in hen, en wandel
in hun midden. Wij vragen U, O Heer, hoor ons
aan en ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

 وتراءف. نطلب إليك يارب لكى تحرسنا من جميع الشرور
على خليقتك وجميع شعبك ألن أعين الكل تترجاك وأعطهم
 يا عون من ال عون.  المغذى كل ذى جسد. طعامهم في حينه
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا.  يارجاء من ال رجاء له. له
Wij vragen U, O Heer, bewaar ons voor alle kwaad
en wees Uw schepping en heel Uw volk genadig,
want alle ogen zijn op U gericht omdat U ons alle
spijs te rechter tijd geeft. Gij zijt het voedsel voor
alle mensen, de hulp voor de hulpelozen en de hoop
voor hen die geen hoop meer hebben.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التى ال تغفل وخلصت يوسف من
. إمرأة سيده وجعلته ملكا ً على مصر وأحوالها وأجزت عليه أيام الشدة
فأتى إليه اخوته وأبوه يعقوب وسجدوا بين يديه وأخذوا منه حنطة لقوت
 نحن الجميع أيضا ً نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين. بنيهم ومواشيهم
يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفى كل حال ومن أجل
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. سائر األحوال ونجنا يا هللا من كل شدة
O Gij, die ziet met een waakzaam oog naar de nederigen, Gij
die Jozef verloste van de vrouw van zijn meester, hem macht
gaf over Egypte, en behoedde hem voor de dagen van
tegenspoed. Zijn broeders en zijn vader Jacob kwamen en
knielden voor hem neer en namen van hem tarwe mee, voedsel
voor hun kinderen en hun vee, ook wij, buigen en knielen voor
U neer en danken U, O onze Schepper, en voorziener in alles,
voor alles en om alles.Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

أيها اإلله كلمة اآلب الفاعل في الناموس واألنبياء والعهد
القديم ومكملهم خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم
 نسألك. كحسب إرادتك الصالحة وإرفع عنا كل القحط والبلية
. يارب إسمعنا وإرحمنا
O God, het Woord van de Vader, die de Wet, de
Profeten en het hele oude Testament gemaakt en
volmaakt hebt, verlos Uw volk van elk benauwenis,
bestier hun leven volgens Uw Goede Wil, en hef alle
schaarste en rampspoed van ons op.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يا من عال الشعب اإلسرائيلى أربعين سنة فى طور سيناء ولم
 أنت يا سيدى إحفظ شعبك وعلهم.يكن لهم بيوت وال مخازن
 نسألك. وبارك فى منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية
. يارب إسمعنا وإرحمنا
O Gij, die het volk van Israël voor meer dan veertig
jaren in de woestijn van Sinai ondersteund hebt. zij
hadden geen woningen of voorraadschuren: nu, O
Heer, bescherm Uw volk, en sta hen bij, zegen hun
woningen en voorraaden met hemelse zegeningen.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يا من قبلت طلبة إيليا التسبيتى عندما أمطرت السموات
وأنبتت األرض وباركت في كيلة الدقيق وقسط الزيت فى بيت
. إقبل طلبة شعبك بصلوات قديسك وأنبيائك األطهار. األرملة
. نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا
O Gij, die de gebeden van Elia de Tisbiet verhoorde
toen de hemel regende en de aarde haar vruchten
gaf en zegende de pot meel en de kruik met olie in
het huis van de weduwe, verhoor de gebeden van
Uw volk door de voorspraak van Uw Heiligen en
van Uw reine profeten. Wij vragen U,
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يا هللا تراءف على العالم بعين الرحمة والرأفة وبارك فى كيل
غالتهم ومخازنهم وفى القليل الذى عندهم وأصعد مياه األنهار
 ونيل أرضنا (مصر) باركه، كمقدارها وهب إعتداالً لآلهوية
. فى هذا العام وكل عام وفرح وجه األرض وعُلنا نحن البشر
. نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا
O God, zie de wereld met ogen vol ontferming en
genade, zegen de wereld, zegen haar gewas en haar
voorraden. Laat de wateren van de rivieren met mate
toenemen en matig de hemelse winden. Zegen de Nijl
van Egypte dit jaar en alle jaren. Verblijd het
aangezicht van de aarde en sta ons, mensen, bij. Wij
vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over
ons.

Celebrant
يقول الكاهن
 وقبلت إليك إعتراف. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع
 هكذا نحن إجعلنا مستحقين لرضاك. اللص اليمين على الصليب
 وإقبل توبة. وتحننك لندعوك قائلين إذكرنا يارب إذا جئت في ملكوتك
عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. المقدسة بخورا ً طيبا ً وإرحمهم
O Gij, die het berouw van het volk van Nineveh aanvaard hebt,
toen zij allen vastten en die de biecht van de rechte dief die aan
het kruis hing aanvaard hebt; ook wij, maak ons ook waardig
U te behagen, zodat wij U aanroepen en mogen zeggen: gedenk
ons, O Heer, als Gij in Uw Koninkrijk gaat. Verhoor het
berouw van Uw dienstknechten, hun biecht, hun vasten, hun
gebeden en hun offeranden die worden geofferd op Uw heilige
altaren zoals goede wierook en ontferm U over hen. Wij vragen
U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
أيها المدبر القوى المؤدب الشافى طبيب األرواح واألجساد الذى
إمتحن عبده أيوب وشفاه من بالياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما
 إرحم شعبك وخلصه من جميع الباليا والمحن والتجارب. كان
 نسألك يارب إسمعنا.  يا ناصر جميع المتوكلين عليك. والشدائد
. وإرحمنا
O Gij Machtige Bestierder, Kastijder, Genezer en
Geneesheer van alle zielen en lichamen, die Uw
dienstknecht Job beproefde, hem genas van zijn
ellende en hem beloonde met meer dan hij had;
ontferm U over Uw volk en verlos hen van alle ellende,
tegenspoed, beproeving en tegenslagen, O Gij die
overwinning geeft aan allen die in Uvertrouwen. Wij
vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
أيها المسيح الهنا كلمة اآلب الذى عاهد تالميذه األطهار وغسل
أقدامهم وجعلهم رؤساء للمؤمنين ومنارا ً للدين وأشبع بهم النفوس
 أبانا الذى في السموات ال تدخلنا في: الجائعة وعلمهم الصالة قائلين
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. التجارب لكن نجنا من الشرير
O Messias onze God, woord van de Vader, die Uw
Heilige Discipelen inwijdde, hun voeten waste en
hen leiders maakte van de gelovigen, die hen tot
vuurtorens voor het geloof maakte, verzadig met
hen de hongerige zielen en leer hen het gebed
zeggen: "Onze vader die in de hemel zijt...." leid
ons niet in bekoring maar verlos ons van het
kwade. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

ياصانع العجائب والمعجزات ومن أشبع األلوف من الخمس
خبزات وأقام األموات وبارك فى العرس بقانا الجليل اآلن أيها
السيد بارك لعبيدك فى خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفى
 نسألك يارب إسمعنا. متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم
. وإرحمنا
O maker van wonderen, die duizenden met vijf
broden verzadigd hebt, die de doden deed
verrijzen, die de bruiloft te Kana van Galilea
zegende, nu, O Meester, zegen het brood, olie,
planten bijenkorven, ambachten en al het werk van
Uw dienstknechten. Wij vragen U, O Heer, hoor
ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

يارب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك
المحيي وإرفع شأن المسيحيين فى المسكونة كلها وحنن عليهم
قلوب المتولين عليهم وعطف قلوبهم على إخواتنا المساكين
 نسألك يارب إسمعنا.والمعوزين باإلحسان وأبعد عنهم كل مكروه
. وإرحمنا
O Heer, verlos Uw volk en omring het met de
levendmakende tekenen van Uw kruis. Verbeter het
welzijn van alle Christenen over de gehele wereld en
verzacht de harten van hun bestuurders jegens hen.
Vul hun harten met medeleven jegens onze broeders,
de armen en de behoeftigen en verwijder al het
kwade dat op hun weg komt. Wij vragen U, O Heer,
hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

 جسده ودمه حاضرا ً عندنا،يارب يا من ترك لنا عهده القدوس
كل يوم على المذبح خبزا ً وخمرا ً بحلول روح قدسه وأوصانا
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا.  إصنعوه لذكرى: ًقائال
O Gij, die ons toevertrouwde Uw heilig verbond,
Uw Lichaam, en Bloed op het altaar, dagelijks
aanwezig met ons als brood en wijn, door de komst
van Uw Heilige Geest en ons opgedragen heeft: Doe
dit tot mijn gedachtenis.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant

يقول الكاهن

أيها المسيح إلهنا إرحم شعبك وخليفة رسلك وإعط بركة
لثمرات األرض وإبهج قلب اإلنسان بكثرة ثمرات القمح
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. والخمر والزيت
O Messias onze God , ontferm U over Uw volk en
over de opvolgers van Uw Apostelen. Geef Uw
zegening over de vruchten van de aarde en vul het
hart van de mens met vreugde door overvloed van
vruchten en zegeningen.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
أيها المولود من اآلب الذى تجسد من البكر البتول العذراء مرتمريم
 الذى قال لتالميذه القديسين إمضوا وتلمذوا كل األمم، فى مخر األيام
 هوذا أنا معكم كل األيام. وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به
.  كن أيضا ً مع شعبك الصارخين إليك قائلين. وإلى إنقضاء العالم
. نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا
Gij die voor alle tijden geboren zijt uit de Vader, die
mens geworden is uit de Heilige Maagd Maria in de
volheid der tijden, die tegen Zijn Heilige Apostelen zei:
"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb. En zie, Ik ben met U al de dagen, tot aan de
voleinding der wereld": wees met Uw volk, dat smekend
naar U roept: Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm
U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
يا غافر الخطايا ومانح العطايا إغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل
دنس وإغسلهم من كل غش أبعد عنهم اليمين الحانثة وكل حسد وكل
نميمة وإنزع من قلوبهم الفكر الردئ والوسواس وكل الشكوك
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. والكبرياء وكل قساوة وتجبر
O Vergever van alle zonden en schenker van alle
goede dingen, vergeef de zonden van Uw volk en
reinig hen van alle ongerechtigheid. Was hen van
alle bedrog en weerhoud hen van alle valse
getuigenissen en alle afgunst en laster. Neem van
hun harten alle kwade gedachten weg, alle twijfels,
alle achterdocht, alle hoogmoed en alle hardheid
van hart. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U
over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
ت هى سور خالصنا يا والدة اإلله الحصن المنيع الغير الواقع إليك
ِ أن
 وحزن عبيدك إلى فرح ردى. نسأل مشورة المعاندين لنا إبطلى
ولمدينتنا صونى وعن الملوك األرثوذوكسيين حاربى وعن سالمة
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. العالم والبيع إشفعى
O Moeder Gods, U bent de beschutting van onze
verlossing, het onwankelbare bolwerk, wij vragen
U breng tot niets de raadgevingen van onze
tegenstanders, zet de droefenis van uw
dienstknechten om in vreugde. Bescherm onze
steden en strijd voor de rechtgelovige koningen en
regeerders en bid voor vrede op de wereld en in de
kerken. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزاء ال تسخط علينا وال تؤاخذنا
بسوء أعمالنا وال بكثرة خطايانا وال تغضب علينا وال يدوم غضبك إلى
 أنصت يا إله يعقوب وأنظر يا إله عوننا وإرفع عن العالم. األبد
الموت والغالء والوباء والجالء وسيف األعداء والزالزل واألهوال
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. وكل أمر مخيف
O God van ontferming en genade, Heer van alle troost,
wees niet toornig over ons. Stel ons niet terecht voor onze
foute daden noch voor onze vele zonden. Wees niet boos op
ons en laat niet Uw boosheid voortduren voor altijd.
Luister, O God van Jacob, en zie naar ons neer, O God
onze helper. Bescherm de wereld voor de dood, schaarste,
epidemiën, uitroeiingen, het zwaard van de vijand,
aardbevingen, gruwel en alle andere angstwekkende
dingen. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التى لك يا هللا نطلب أن تبقى
) وشريكة في الخدمة...( لنا وعلينا حياة اآلب المكرم البطريرك أنبا
) وأن تحفظ لنا حياتهما...( الرسولية أبينا األسقف المكرم األنبا
. وتثبتهما على كرسيهما سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة
. نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا
Omwille van onze bescherming onder Uw Machtige
Heilige Handen, O God, vragen wij U bewaar ons het
leven van onze eerwaardige vader, onze Patriarch anba
(...) En zijn deelgenoot in de dienst, onze
eerbiedwaardige vader de bisschop abba (…) Bewaar
hun leven, en bewaar hen op hun heilige zetel vele
rustige en vredevolle jaren.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
أيها المسيح إلهنا نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقى لنا
وعلينا حياة مبائنا المطارنة واألساقفة وكل الرؤساء والرعاة إحفظهم
 قوة،  طهارة للشمامسة،  إعط حفظا ً للكهنة. وغنم رعيتهم ثبتهم
،  نسكا ً للرهبان والراهبات،  عفة لألبكار،  فهما ً لألطفال، للشيوخ
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا. نقاوة للمتزوجين صونا ً للنساء
O Messias onze God, wij vragen Uw goedheid enUw grote
ontferming voor het leven van onze vaders de Aartsbischoppen,
de Bischoppen, de opperpriesters, de bestuurders en de
herders, bewaar hen. De schapen van Uw kudde, bevestig hen.
Geef bescherming aan de priesters, reinheid aan de diakenen,
kracht aan de ouderen, verstand aan de jongeren,
ingetogenheid aan de maagden, vroomheid aan de monniken en
nonnen, zuiverheid aan de getrouwden en achtenswaardigheid
aan de vrouwen. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
 واألرامل واأليتام عُلهم والجياع، وأيضا ً الضالين والمسافرين ردهم
، والعطاش إشبعهم والذين عليهم دين أوف عنهم وسامحهم
 والمرضى والراقدين، والمحبوسين والذين فى الشدائد إفرج عنهم
.  نسألك يارب إسمعنا وإرحمنا.  واألموات نيحهم. إشفهم
Nogmaals, vragen wij, bewaar de verdwaalden en
de reizigers, breng hen veilig terug. De weduwen en
de wezen ondersteun ze, de hongerigen en de
dorstigen verzadig ze, de schulddragenden verlos
ze, de zieken en de bedlegerigen genees ze, de
overledenen laat ze in vrede rusten.
Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en
ontferm U over ons.

Celebrant
يقول الكاهن
يا إله مبائنا القديسين ال تتخل عنا وال تخيب الذين خلقتهم بيديك
 أيها الرحوم إقبل من والدتك شفاعة. الطاهرة وأظهرت حبك للبشرية
من أجلنا وخلصنا يا مخلص شعبا ً متواضعا ً ال تغفل عنا إلى الغاية وال
تسلمنا إلى اإلنقضاء من أجل إسمك القدوس ال تنقض عهدك وال تبعد
عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحق عبدك ويعقوب إسرائيل
.ار َح ْمنَا
ْ با
ْ  ن، قديسك
ُّ سأَلُ َك يا َر
ْ س َم ْعنَا َو
O God van onze heilige vaders, onttrek U niet aan ons, stel niet
teleur degenen die Gij hebt geschapen met Uw Heilige Handen. O
Gij, die Uw liefde voor de mensheid bewezen hebt, aanvaard, O
Genadige, de voorbeden van Uw Moeder voor ons en bewaar ons. O
Gij, de Verlosser van de nederigen, verlaat ons niet, verwerp ons niet
tot aan het einde, omwille van Uwe Heilige Naam en omwille van Uw
geliefde Abraham, Uw dienstknecht Isaak en Uw Heilige Jacob;
verbreek Uw verbond met ons niet, verwijder Uw ontferming van
ons niet. Wij vragen U, O Heer, hoor ons aan en ontferm U over ons.

Efnoetie nai nan
إفنوتي ناي نان

Celebrant

يقول الكاهن

Vnou] nai nan ;es ounai `eron
ariounai neman qen tekmetouro.
Efnoetie nai nan, thesh oe nai eron, a-rie oe
nai neman gen tek met oero.
أو ناى نيمان
ُ  أرى: شو ناى إيرون
ُ  ثى: إفنوتى ناى نان
ُ
.اورو
ُ خين تيك ميت
O God ontferm U over ons, bestendig
ontferming voor ons, wees ons genadig
in Uw koninkrijk.
. في ملكوتك:  إصنع معنا رحمة:  قرر لنا رحمة: اللهم ار َحمنا

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol.

*Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك 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:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

* 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.

 أرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إن 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

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* 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: تينو
ُ
ُ  خين تين ميتى: نوتى
ُ * إممانوئيل بين
.  نيم بي ابنفما إثؤواب: إنتي بيف يوت
* 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

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `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: طوفو إن نين هيت
* إنتيف
ُ  إنتيف: إسمو إيرون تيرين
ُ
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين صوما: 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

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e0
= v : ge av
a2k akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk ak
sooti emmon.

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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 e-oo-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 وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.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 إيسوس: 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

F3`etava24
ek
`eqomqem
capec3t `nnensalavg .

قانون الختام

`epi`ctavroc
`m`pcatanac

Fie etaf ashf e-pie estavros ek e-gom gem im
ipsatanas sa pesiet in nen etsha lafkh.

فى إيطاف أشف إيبى إستافروس إيك إي خوم خيم إم إب
.صاطاناس سابي سيت إن نين إتشاالفج
U die voor ons gekruisigd bent op het kruis,
vertrap de duivel onder onze voeten.

. إسحق الشيطان تحت اقدامنا,صلب على الصليب
ُ الذى
Allzi soelibe 3ala al-salieb : is7ak el-shaitan te7te
ak-damne.

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.
لي ها
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ  باركوا ع. آمين. يارب بارك
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية

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
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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
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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. علي ها المطانية
 باركوا. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ
.  قُل البركة. لي

Celebrant

يقول الكاهن

صلب
ُ يسوع المسيح إلهنا الحقيقى الذى قبل اآلالم بإرادته و
 يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا. على الصليب من أجلنا
ويكمل لنا البصخة المقدسة ويُرينا فرح قيامته المقدسة سنين
. كثيرة وأزمنة سالمية
Moge Jezus Christus, onze ware God, die
aanvaard heeft te lijden door Zijn eigen wil en
die omwille van ons is gekruisigd op het
kruis, ons zegenen met iedere geestelijke
zegen, voor ons het heilige Pascha
vervolmaken in vrede en ons de blijdschap
van Zijn heilige Verrijzenis openbaren,
gedurende vele jaren en in vredige tijden.

Celebrant

يقول الكاهن

بالسؤالت والطلبات التى تصنعها عنا كل حين سيدتنا وملكتنا
كلنا والدة اإلله القديسة مريم والثالثة المنيرين األطهار
 وجميع مصاف المالئكة وكل. ميخائيل وغبريال ورافائيل
 وصلوات رؤساء األباء واألنبياء والرسل. الطغمات السمائية
، والشهداء ومصاف لباس الصليب واألبرار والصديقين
Door de voorbeden en smekingen die ons aller
Vrouwe en Koningin de Moeder Gods, de heilige
Maria, voor ons te allen tijde aanbiedt. En de drie
grote, heilige stralenden, Michaël, Gabriël en Rafaël,
de vier onlichamelijke wezens, de vierentwintig
oudsten en alle hemelse rangen. en door de
voorbeden van de patriarchen, profeten, apostelen,
martelaren, kruisdragers, rechtvaardigen en vromen,

Celebrant

يقول الكاهن

 وبركة والدة،وبركة البصخة المقدسة التى لمخلصنا الصالح
اإلله القديسة مريم العذراء أوالً وأخيرا ً بركتهم المقدسة
ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومحبتهم ومعونتهم تكون معنا كلنا
. إلى األبد آمين
en de zegen van het heilige Pascha van onze
Goede Verlosser. En de zegen van de zuivere
Moeder Gods, de heilige Maria, ten eerste en
ten laatste. Laat hun heilige zegen, hun
genade, hun kracht, hun gaven, hun liefde en
hun hulp met ons allen zijn tot in eeuwigheid.
Amen.

يقول الكاهن

Celebrant

P=x=c Pennov5
Pegristos pen- noeti

بى إخرستوس بين نوتى
O Christus, onze God
المسيح إلهنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Am3n ec `e2wpi
Amien es e-shopi

ممين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn
ممين يكون

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك 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

Celebrant

يقول الكاهن

Ge )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov nem
pi`amahi 2a `eneh `am3n.
Zje Sok te tie khom nem pie o-oe nem
pie esmo nem pie amahie sha eneh
amien.
إسمو نيم بى أماهى
اواو نيم بى
جي ثوك تي تى جوم نيم بي
ُ
ُ
.شا إينيه أمين
Aan U zij de kracht en de glorie en de zegen
en de roem in eeuwigheid, Amen.

. لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد ممين

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

ْ ستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل ِبشكر
ِ إ ْجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

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

Onze Vader
أبانا الذي في السموات
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ـاء
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمـ ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـو َم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw
wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,

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

Celebrant

يقول الكاهن

للا االب ِ َو ِن ْع َمةُ ا ْب ِن ِه ا ْل َو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس َر ِبِّنَا َو ِإلَ ِهنَا َو ُم َخ ِلِّ ِصنَا
ِ ًُم َحبَّة
ُس فَ ْلتَك ُْن َم َع
َ سو
ِ ع ا ْل َم
ِ الروحِ ا ْلقُد
ُ َي
ُّ ُسيحِ َوش َِركَةُ َو َم ْو ِهبَة
ُ ب يَك
ُ  ا ِْم: َج ِمي ِع ُك ْم
. ُون َمعَ ُك ْم
َ ،س َالم
َ ضوا ِب
ِ ِّ الر
َّ ُ س َالم
De liefde van God, de Vader, de genade van
de Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en
Verlosser Jezus Christus, en de gemeenschap
en de gave van de Heilige Geest zij met u
allen. Ga heen in vrede, de Heer zij met u
allen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou
ke too pnevmatie soe

سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest
ً ــك أيضا
َ ولـروح
ِ

OchtendLitaniën
ِطلبة الصباح

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

Ek-lie-no-men tagho na-ta.
.إكلينومين طاغوناطا
Laat ons knielen.
.نحني ركبنا
Na7ny rokabna.

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

Anastoomen ek-lie-nomen tagho na-ta.
.أناسطومين إكلينومين طاغوناطا
Laat ons opstaan en weder knielen.
.نقف ونحني ركبنا
Nakif we ne7ny rokebna.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

.ناي نان إفنوتي أووه ناي نان
Ontferm U over ons, o God, ontferm U over ons.

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

Celebrant

يقول الكاهن

اطلبوا لكي يرحمنا هللا ويتراءف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل
سؤاالت وطلبات قديسيه منهم عنا بالصالح في كل حين ويغفر
.لنا خطايانا
Bidt dat God zich over ons ontfermt en
ons genadig wil zijn, ons aanhoort en
ons zijn bijstand schenkt en de
smeekbeden van zijn Heiligen voor ons
te allen tijden aanhoort en dat Hij onze
zonden.

Celebrant

يقول الكاهن

اطلبوا عن سالم الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
 وخالص هللا في الشعوب والطمأنينة بكل موضع.الكنيسة
.ويغفر لنا خطايانا
Bidt voor de vrede van de Ene, Enige,
Heilige, Universele en Apostolische Kerk
en voor Gods Verlossing voor alle
volkeren
en
Zijne
vertroosting
overal
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

اطلبوا عن مبائنا واخوتنا المرضى بكل األمراض في هذا
الموضع وكل مكان لكي ينعم لنا الرب إلهنا وإياهم بالعافية
.والشفاء ويغفر لنا خطايانا

Bidt voor onze zieken, onze vaders en
broeders hier en overal, dat God hen en
ons de genezing en een goede
gezondheid geve,
en dat Hij onze zonden

Celebrant
يقول الكاهن
صلوا واطلبوا عن مبائنا واخوتنا المسافرين والذين اضمروا السفر
بكل مكان ليسهل طرقهم جميعا ً أن كانوا في البحار أو األنهار أو
الينابيع أو الطرق المسلوكة والذي جعلوا سفرهم بكل نوع لكي
.يرشدهم الرب إلهنا ويردهم إلى مساكنهم بسالم ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor onze vaders en broeders
die op reis zijn en voor hen die van plan zijn te
reizen waarheen dan ook, moge God hen op
hun wegen helpen zij het langs zeeën,
rivieren, meren, betreden paden of op elke
andere wijze, moge de Heer onze God hen
veilig terugleiden naar hun woonplaats
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن اهوية السماء وثمرات األرض وكل
األشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في جميع المسكونة لكي
.يباركها الرب إلهنا ويكملها بسالم ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor de hemelwinden, de
vruchten van de aarde, de bomen,
dewijngaarden en alle vruchtbomen in
de hele wereld, dat Christus onze God
deze zegene en hun bloei zich zonder
schade Voltooie
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا لكي يعطينا هللا رحمة ورأفة أمام السالطين
األعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصالح في كل حين
.ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt dat God ons erbarming
en genade geve vóór de machtige
heersers, en dat Hij het hart van onze
bestuurders met rechtvaardigheid vult te
allen tijde
en dat Hij onze zonden

Celebrant
يقول الكاهن
صلوا واطلبوا عن مبائنا واخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في اإليمان
بالمسيح منذ البدء مبائنا البطاركة ومبائنا المطارنة ومبائنا األساقفة
ومبائنا القمامصة ومبائنا القسوس وأخوتنا الشمامسة ومبائنا الرهبان
واخوتنا العلمانيين وعن كل الذين تنيحوا من المسيحيين لكي ينيح
.الرب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor onze vaders en broeders, die van
ons zijn heen gegaan in het geloof van Christus vanaf
het begin. Onze vaders de Patriarchen, onze vaders de
Aartsbisschoppen, onze vaders de Bisschoppen, onze
vaders de priesters, onze broeders de diakenen, onze
vaders de kloosterlingen en onze aardse broeders en
voor alle gelovigen die van ons zijn heengegaan dat
God onze Heer hun zielen in vrede laat rusten,
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين والخمر
والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وكل أواني المذبح
لكي يعوضهم الرب إلهنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية
.ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor diegene, die zorgen voor
de offerande, de gaven, de wijn, de olie, de
wierook, de voorhang, de kerkboeken en de
heilige vaten van het altaar, dat God onze
Heer hen beloont in het hemelse Jeruzalem,
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن موعوظي شعبنا لكي يباركهم الرب ويفتح
عيون قلوبهم ويثبتهم على اإليمان االرثوذكسي إلى النفس
.األخير ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor de gepredikten van ons
volk, dat God onze Heer hen zegene, hun
harten zicht mag geven,hen bevestigen in het
rechtsgeloof tot hun laatste ademtocht
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن وأديرة الشعوب
األرثوذكسيين في البرارى والشيوخ السكان فيها وعن
 لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل.ً طمأنينة كل العالم معا
.سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor deze Kerk en voor alle
Kerken, de klooster van alle rechtgelovige
volkeren en hun bewoners en voor de
vertroosting van de hele wereld, dat God onze
Heer ons en hen behoeden voor alle kwaad en
ondeugd
en dat Hij onze zonden

Celebrant
يقول الكاهن
صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس األساقفة األب
) وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية اآلب األسقف...( البطريرك انبا
) لكي يحفظ الرب لنا حياتهم ويثبتهم على كراسيهم سنين عديدة...(
.وأزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor het leven van onze
eerbiedwaardige vader, de Aartsbisschop en
Patriarch (...) En zijn deelgenoot in de dienst,
onze eerbiedwaardige vader de bisschop
abba (…) dat God onze Heer hen voor ons
moge behouden en hen op hun heilige stoel
moge bewarenen vele jaren en tijden van
vrede
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن مبائنا المطارنة واألساقفة األرثوذكسيين
بكل مكان والقمامصة والقسوس والشمامسة وكل طغمات
الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا
.خطايانا
Bidt en smeekt voor onze vaderen de
Orthodoxe
Aartsbisschoppen
de
Bisschoppen, overal, de Aartspriesters, de
priesters, de diakenen en alle rangen van,
onze kerk, dat de Messias onze Heer hen
behoude, hen kracht geve
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب
األرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلهنا ويكلمهم بسالم ويغفر
.لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor deze bijeenkomst
en alle rechtgelovige bijeenkomsten, dat
God onze Heer deze zegene en deze
volbrengt,
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل رتب الكهنوت
.لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor hen die de Heilige
Kerk bestieren en alle kerkelijke rangen,
dat de Heer onze God hen zegene en hen
kracht geve,
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن كل نفس لها تعب في الكنيسة المقدسة ومع
الشعب األرثوذكسي لكي يضع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر
.لنا خطايانا

Bidt en smeek voor iedere ziel die zich
inzetten voor de Heilige Kerk en voor de
Orthodoxe gelovige opdat God onze
Heer zich over hen ontfermt
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا وأطلبوا عن محبي المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن
نذكرهم باسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة
.ويعطيهم النعمة امام السالطين األعزاء ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor alle leiders die de
Messias liefhebben en die ons gevraagd
hebben hen, ieder met namegenoemd, te
gedenken; dat God onze Heer hen zegene en
hen gedenke in zijn barmhartigheid en dat Hij
invloedrijke heersers gunstig stemt jegens
hen,
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن المساكين والفالحين والضعفاء وعن كل
نفس متضايقة بكل نوع لكي يتراءف علينا الرب إلهنا واياهم
.ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor de armen, de
bewerkers van het land de zwakken en
ieder die zich benauwd voelt; dat God
onze Heer ons en hen genadig wil zijn
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن كل المتضايقين الذين في السجون وفي
المطابق والذين في النفي أو في السبي والمربوطين من جهة
رباطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر
.لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor diegenen die zich
benauwd voelen in gevangenschap en
belegering, en voor hen die verbannen en
verdreven zijn en degenen die zich
vastgebonden voelen met destrikken van de
duivel; dat God onze Heer hen verlosse van
hun lasten
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا
الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب
.إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor alle zielen die
vandaag hier met ons bijeengekomen
zijn en die hier op deze plaats genade
vragen voor hun zielen; dat de Heer ons
en hen omgeeft met zijn barmhartigheid
en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد واحد
باسمه لكي يذكرهم الرب إلهنا بالصالح في كل حين ويغفر لنا
.خطايانا

Bidt en smeekt voor hen die gevraagd
hebben om hen te gedenken ieder met
name genoemd; dat God onze Heer hen
gedenke in Zijn barmhartigheid te allen
Tijde
en dat Hij onze zonden

Celebrant
يقول الكاهن
صلوا واطلبوا عن صعود مياه األنهار في هذه السنة لكي يباركها
المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه األرض بالنيل ويعولنا
نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والماشية ويرفع عن العالم الموت
والغالء والوباء والفناء والسبي وسيف األعداء ويجعل الهدوء
والسالم والطمأنينة في البيعة المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل
.مكان وفي كل المسكونة إلى النفس األخير ويغفر لنا خطايانا
Bidt en smeekt voor de wateren van de rivieren dit jaar; dat
de Messias onze Heer deze zegene, deze met mate laat
toenemen en het aanschijn van de aarde verblijde; aan ons
mensen, het voedsel en aan de mens en het vee het welzijn
geve en dat Hij de wereld verlost van de dood, de duurte en
schaarste, de plaag en de uitroeiing, de evacuaties en het
zwaard van de vijand en schenkt vrede, rust en vertroosting
voor onze Heilige kerk en verhoge het welzijn van de
christenen overal en altijd en dat Hij onze zonden

Celebrant

يقول الكاهن

صلوا واطلبوا عن هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا
الصالح لكي يكملها لنا بسالم ويرينا بهجة قيامته المقدسة
.ونحن جميعا ً سالمين ويغفر لنا خطايانا

Bidt en smeekt voor deze Heilige week
van Pasen van onze goede Verlosser;
dat Hij het voor ons volbrenge in vrede
en dat Hij ons de vreugde van Zijn
Heilige Verrijzenis openbare, ons beware
en dat Hij onze zonden

Efnoetie nai nan
إفنوتي ناي نان

Celebrant

يقول الكاهن

Vnou] nai nan ;es ounai `eron
ariounai neman qen tekmetouro.
Efnoetie nai nan, thesh oe nai eron, a-rie oe
nai neman gen tek met oero.
أو ناى نيمان
ُ  أرى: شو ناى إيرون
ُ  ثى: إفنوتى ناى نان
ُ
.اورو
ُ خين تيك ميت
O God ontferm U over ons, bestendig
ontferming voor ons, wees ons genadig
in Uw koninkrijk.
. في ملكوتك:  إصنع معنا رحمة:  قرر لنا رحمة: اللهم ار َحمنا

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

*`Povro `nte 5hir3n3 : moi nan `ntekhir3n3 :
cemni nan `ntekhir3n3 : xa nennobi nan `ebol.

*Ep oero ente tie hierienie: moi nan entek
hierienie: sem nie nan entek hierienie: ka nen novie
nan evol.

 سيم ني:  موى نان إنتيك 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:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

* 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.

 أرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إن 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

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* 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: تينو
ُ
ُ  خين تين ميتى: نوتى
ُ * إممانوئيل بين
.  نيم بي ابنفما إثؤواب: إنتي بيف يوت
* 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

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4tovbo `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: طوفو إن نين هيت
* إنتيف
ُ  إنتيف: إسمو إيرون تيرين
ُ
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين صوما: 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

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem Pi=p=na =e0
= v : ge av
a2k akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje av ashk ak
sooti emmon.

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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 e-oo-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 وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.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 إيسوس: 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

F3`etava24
ek
`eqomqem
capec3t `nnensalavg .

قانون الختام

`epi`ctavroc
`m`pcatanac

Fie etaf ashf e-pie estavros ek e-gom gem im
ipsatanas sa pesiet in nen etsha lafkh.

فى إيطاف أشف إيبى إستافروس إيك إي خوم خيم إم إب
.صاطاناس سابي سيت إن نين إتشاالفج
U die voor ons gekruisigd bent op het kruis,
vertrap de duivel onder onze voeten.

. إسحق الشيطان تحت اقدامنا,صلب على الصليب
ُ الذى
Allzi soelibe 3ala al-salieb : is7ak el-shaitan te7te
ak-damne.

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.
لي ها
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ  باركوا ع. آمين. يارب بارك
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية

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
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قانون الختام

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون 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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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. علي ها المطانية
 باركوا. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ
.  قُل البركة. لي

Celebrant

يقول الكاهن

صلب
ُ يسوع المسيح إلهنا الحقيقى الذى قبل اآلالم بإرادته و
 يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا. على الصليب من أجلنا
ويكمل لنا البصخة المقدسة ويُرينا فرح قيامته المقدسة سنين
. كثيرة وأزمنة سالمية
Moge Jezus Christus, onze ware God, die
aanvaard heeft te lijden door Zijn eigen wil en
die omwille van ons is gekruisigd op het
kruis, ons zegenen met iedere geestelijke
zegen, voor ons het heilige Pascha
vervolmaken in vrede en ons de blijdschap
van Zijn heilige Verrijzenis openbaren,
gedurende vele jaren en in vredige tijden.

Celebrant

يقول الكاهن

بالسؤالت والطلبات التى تصنعها عنا كل حين سيدتنا وملكتنا
كلنا والدة اإلله القديسة مريم والثالثة المنيرين األطهار
 وجميع مصاف المالئكة وكل. ميخائيل وغبريال ورافائيل
 وصلوات رؤساء األباء واألنبياء والرسل. الطغمات السمائية
، والشهداء ومصاف لباس الصليب واألبرار والصديقين
Door de voorbeden en smekingen die ons aller
Vrouwe en Koningin de Moeder Gods, de heilige
Maria, voor ons te allen tijde aanbiedt. En de drie
grote, heilige stralenden, Michaël, Gabriël en Rafaël,
de vier onlichamelijke wezens, de vierentwintig
oudsten en alle hemelse rangen. en door de
voorbeden van de patriarchen, profeten, apostelen,
martelaren, kruisdragers, rechtvaardigen en vromen,

Celebrant

يقول الكاهن

 وبركة والدة،وبركة البصخة المقدسة التى لمخلصنا الصالح
اإلله القديسة مريم العذراء أوالً وأخيرا ً بركتهم المقدسة
ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومحبتهم ومعونتهم تكون معنا كلنا
. إلى األبد آمين
en de zegen van het heilige Pascha van onze
Goede Verlosser. En de zegen van de zuivere
Moeder Gods, de heilige Maria, ten eerste en
ten laatste. Laat hun heilige zegen, hun
genade, hun kracht, hun gaven, hun liefde en
hun hulp met ons allen zijn tot in eeuwigheid.
Amen.

يقول الكاهن

Celebrant

P=x=c Pennov5
Pegristos pen- noeti

بى إخرستوس بين نوتى
O Christus, onze God
المسيح إلهنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Am3n ec `e2wpi
Amien es e-shopi

ممين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn
ممين يكون

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك 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

Celebrant

يقول الكاهن

Ge )wk te 5gom nem pi`wov nem pi`cmov nem
pi`amahi 2a `eneh `am3n.
Zje Sok te tie khom nem pie o-oe nem
pie esmo nem pie amahie sha eneh
amien.
إسمو نيم بى أماهى
اواو نيم بى
جي ثوك تي تى جوم نيم بي
ُ
ُ
.شا إينيه أمين
Aan U zij de kracht en de glorie en de zegen
en de roem in eeuwigheid, Amen.

. لك القوة والمجد والبركة و العزة إلى األبد ممين

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

ْ ستحقيـن
 أبانــا: أن نقــو َل ِبشكر
ِ إ ْجعلنــا ُم
... ت
ِ س َمـوا
َّ الــذي في ال

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

Onze Vader
أبانا الذي في السموات
أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ـاء
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمـ ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـو َم،
Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw
wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,

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

Celebrant

يقول الكاهن

للا االب ِ َو ِن ْع َمةُ ا ْب ِن ِه ا ْل َو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس َر ِبِّنَا َو ِإلَ ِهنَا َو ُم َخ ِلِّ ِصنَا
ِ ًُم َحبَّة
ُس فَ ْلتَك ُْن َم َع
َ سو
ِ ع ا ْل َم
ِ الروحِ ا ْلقُد
ُ َي
ُّ ُسيحِ َوش َِركَةُ َو َم ْو ِهبَة
ُ ب يَك
ُ  ا ِْم: َج ِمي ِع ُك ْم
. ُون َمعَ ُك ْم
َ ،س َالم
َ ضوا ِب
ِ ِّ الر
َّ ُ س َالم
De liefde van God, de Vader, de genade van
de Eniggeboren Zoon, onze Heer, God en
Verlosser Jezus Christus, en de gemeenschap
en de gave van de Heilige Geest zij met u
allen. Ga heen in vrede, de Heer zij met u
allen.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou
ke too pnevmatie soe

سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest
ً ــك أيضا
َ ولـروح
ِ

Het elefde uur van dinsdag
الساعة الحادية عشرة يوم الثالثاء من البصخة المقدسة

Een hymne
Pek isronos
لحن پيك إثرونوس

Psalmos to Davied

Yalmoc tw David بصالموس تو دافيد

Pek`0ronoc F5 2a `eneh `nte pi`eneh
all3lovi`a: ovoh pi`2bwt `m`pcwovten
pe `p`2bwt `nte tekmetovro :
Pek isronos Ifnotie sha eneh inte pie eneh, owoh pie
ish vot im ip so-oe ten pe ip ish vot inte tek met oro,

 أووه: پيك إثرونوس إفنُوتي شا إينيه إنتى پي إينيه أ الليلويا
:پي إشڤوت إم إپ سوتين پى إپ إشڤوت إنتى تيك ميت أُورو
Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter
der rechtmatigheid is de scepter van Uw
koningschap.

يب
ِ ك ُْر
ُ  قَ ِض: ور هلليلويا
ُ سيُّ َك (عَرش َُك ) يَا
ِ للا ِإلَى َد ْه ِر ال ُّد ُه
: يب ُم ْل ِك َك
ْ اال
ُ س ِتقَا َمة هو قَ ِض

De Psalm

المزمور

`Wovniat4 `mf3e0naka5 `egen ovh3ki
nem ovgwb : qen pi`ehoov `ethwov
e4`enahme4 `nge Pu : all3lovi`a.
O-oe neejetf im fie esna katie iezjen oe hieki nem oe
khob, gen pie eho-oe et ho-oe ef-ie nah mef inzje
Iptshois,ellieloje.

 خين پي: اواو نياتف إمفي إثناكاتي إيچين أُوهيكي نيم اُوجوب
ُ
. الليلُويا: هواو إف إى ناهميف إنچى إپشويس
إيهواو إت
ُ
ُ

Welzalig hij die acht slaat op de geringe en de armzalige;
ten dage des onheils zal de Heer hem uitkomst geven.
Halleluja.
ُ طوبَى ِللَّ ِذي يَ ْن
ُ
. َه ِلِّليلُويَا: ب
ْ ظ ُر ِإلَى ا ْل ِم
ُّ الر
َّ  ِفي يَ ْو ِم الش ِ َِّّر يُنَ ِ ِّجي ِه: ين َوا ْلفَ ِق ِير
ِ س ِك

Het derde uur van de nacht van donderdag
الساعة الثالثة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة

Een hymne
Av etsh non
لحن أفتشنون

Psalmos to Davied

Yalmoc tw David بصالموس تو دافيد

Av`snon `nge ne4cagi `ehote ovneh
all3lovi`a : `n0wov hanco0ne4 ne :

Av etsh non inzje nef sazj-ie e-ho te oe neh aellieloje , in so-oe han sos nef ne,
: يف صاجي إيهوتي او نِيه أ الليلويا
ِ أف تِشنون إنجي ِن
: إنثواو هان صوث نيف ني
ُ
Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het
zijn klingen.
:  وهو نصال: كالمة ألين من الدهن

De Psalm

المزمور

si`cm3 F5 `eta `proc evx3 :
ovoh
`mperhi
`pho
`mpatwbh
: `all3lovi`a.

etshie esmie Ifnotie e-ta ipros evshie, owoh im
per hie ip ho im pa tovh, ellieloje.
 اووة إم بيرهي إبهو إم: تشي إسمي إيطا إبروس إفشي
. الليلُويا: باطوبة
Neem, o God, mijn gebed ter ore, verberg U
niet voor mijn smeking. Halleluja.
. َه ِلِّليلُويَا:  وال تغفل عن طلبتي: أنصت يا هللا لصالتي

Dag vanWitte donderdag
يوم خميس العهد

De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

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

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
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Aniov`i
`nten`procevx3
:
`e`p2wi
ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.
A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi
ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie
nan evol.
 إإبشوي هابي شيري إم: اووى إنتين إبروس إفشى
ِّ آنى
. إنتيف كا نين نوفى نان إيفول: مينريت
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon,
opdat Hij onze zonden vergeeft.
.  ليغفر لنا خطايانا:  الحبيب:  إلى إبنك: إصعدى صلواتنا
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مقدمة الذوكصولوجيات

Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `nta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
Shere thie etas miesie nan, em pie oeooinie enta efmie, Piegristos pen noetie,
tie parthenos eth-oe-wab.
:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: شيري ثى إيطاس ميسى نان
.بخرستوس بين نوتي تي بارثينوس إثؤواب
Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware
Licht heeft gebaard, Christus onze God.
:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: السالم للتي ولدت لنا
.العــذراء القـديسة
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Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn : `nte4erovnai nem
nenyvx3 : `nte4xa nen nobi nan `ebol.
Ma tieho em Eptshois, e-ehrie e-khon, entef
er oe nai nem nen epsieshie, entef ka nen
novie nan evol.
 إنتيف إير أوناي:  إإهري إي جون: ماتى هو إم إبتشويس
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول: نيم نين إبسيشي
Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over
onze zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.
 ويغفر لنا:  مع نفوسنا:  ليصنع رحمة: إسألى الرب عنا
. خطايانا
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%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
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مقدمة الذوكصولوجيات

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

 لكى ينعم لنا بمغفرة:  الذى ولدتيه:  أمام المسيح: إشفعى فينا
. خطايانا
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Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere `p2ov2ov `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.

 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل
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Ten5ho `aripenmevi: w
` 5`proctat3c `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.

:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو مرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا

Doxologie voor witte
donderdag
ذوكصولوجية لخميس العهد
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ذوكصولوجية خميس العهد

Pensoic
Ihcouc
Pixrictoc
>
Pencwthr `n`agaqoc > afcaji nem niIoudai
> eqbepaini];``mmucthrion.

Pentshois Iesoes Piegristos, Pensootier en
aghathos, af sazj-ie nem nie Joedai, ethve pai
nieshtie em miestierion.

 بين سوتير إن مغاثوس: بين شويس إيسوس بي إخرستوس
. إثفى باى نيشتى إم ميستيريون:  مفصاجى نيم نى يوذاى:
Onze Heer Jezus Christus, onze Goede Verlosser,
sprak met de Joden, over dit grote Mysterie.

 عن:  تكلم مع اليهود:  مخلصنا الصالح: ربنا يسوع المسيح
. هذا السر العظيم
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Je `anok pe piwik `nte `pwn' > vheqnhou `epecht`ebol'en `tve > ouo\ vheqna\; `eroi >
ouontefwn' `n`ene\ `mmau.
Zje anok pe pie ooik ente ep oon-g, fie ethniejoe e-pesiet evol gen etfe, oewoh fie ethnahtie eroi, oe-on tef oong en eneh emmav.
 فى إثنيو إيبي سيت إيفول خين: جى منوك بى بى أويك إنتى إبؤنخ
. اواون تيف اونخ إن إينيه إمماف:  اووه فى إثناهتى إيروى: إثفى
"Ik ben het Brood des levens, dat uit de hemel is
neergedaald, wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven."

: ومن يؤمن بى:  النازل من السماء: قائالً أنا هو خبز الحياة
.فله حياة أبدية
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Netenio; auouwm `mpimanna > `n`\rhi \i `p]afe ouo\
aumou > vh de eqouwm `ntacar[ > `nnefnau `e`vmou
]a `ene\.
Ne ten jotie av oe-oom em pie manna, en ehrie
hie ep sha-fe oewoh av moe, fie ze eth-oe-oom
en ta sareks, en nef nav e-efmoe sha eneh.

 إن إهري هي إپشافى أ ُ ُّووه مڤ ُمو: ني تين يوتي مڤ أ ُواوم إمپي مانا
.  إن نيف ناڤ إإف ُمو شا إينيه:  في ذى إث أُواوم إنطا صاركس:
"Uw vaderen hebben het manna gegeten, in de
woestijn en zij zijn gestorven, wie Mijn vlees eet, zal
de dood in eeuwigheid niet zien."

 فلن يرى:  أما من يأكل جسدى:  فى البرية وماتوا: مبائكم أكلوا المن
. الموت الى األبد
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Tacar[ gar ou`'re `nta `vmhi pe > pa`cnof oucw `nta `vmhi pe >
vheqouwm `ntacar[ ke etcw `mpa`cnof > `fna]wpi `n'ht `anok
\w `n'htf.
Ta sareks ghar oe-egre enta efmie pe, pa esnof oe-soo
enta efmie pe, fie eth-oe-oom en ta sareks ke etsoo em
pa esnof, ef na shoopie en giet anok hoo en gietf.

 با إسنوف أوسو إنطا إفمى بى: طا صاركس غار أو إخرى إنطا إفمى بى
 إفنا شوبى إنخيت:  فى إث أواوم إنطا صاركس كى إتسو إمبا إسنوف:
. منوك هو إنخيتف
"Want Mijn vlees is het ware voedsel, en Mijn bloed
is de ware drank, wie Mijn vlees eet en Mijn bloed
drinkt, blijft in Mij en ik in Hem."

 من يأكل جسدى ويشرب:  ودمى مشرب حق: ألن جسدى مأكل حق
.  يثبت فى وأنا فيه: دمى
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|anmh] oun `ebol'en niIoudai > pejwou
je `fna]t `nje paicaji > eqbe vai auvwt `eva\ou >
ouo\ naumo]i nemaf an je pe.
Han miesh oen evol gen nie Joedai, pe khoo-oe
zje ef nasht enzje pai sazj-ie, ethve fai av foot e-fa
hoe, oewoh nav moshie nemaf an zje pe.
 بي جواو جى إفناشت إنجى باى: هان ميش أون إيفول خين نى يوذاى
. أووه ناف موشى نيماف من جى بى:  إثفى فاى مف فوت إى فاهو: صاجى

Velen dan van de Joden zeiden: "Dit woord is
hard". Daarom trokken zij zich terug, en
gingen niet meer met Hem mee.
 ولهذا رجعوا الى:  قالوا هذا الكالم صعب: فكثيرون من اليهود
.  ولم يعودوا يمشون معه: الوراء
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Mvoou afqwou; `nje Pencwthr > nem
pimht`cnau `mmaqhthc > 'en oua\mi `nte Ciwn > ouo\
afrwteb nemwou.
Em fo-oe af thoo-oetie enzje Pensootier, nem
pie miet esnav em mathie-ties, gen oe ahmie
ente Sioon, oewoh af rooteb nemoo-oe.
:  نيم بى ميت إسناف إم ماثيتيس: إمفواو مفثواوتى إنجى بين سوتير
. أووه مفروتيب نيمواو: خين أو أهمى إنتى سيون
Heden kwam onze Verlosser samen, met de twaalf
discipelen, in de bovenzaal van Sion, en lag met hen
aan.

: فى علية صهيون:  مع التالميذ االثنى عشر: واليوم إجتمع مخلصنا
.واتكأ معهم
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Afsi `nouwik `etafthif nwou > je si ouwm vai gar pe
pacwma > afsi `nou`avot `etaf]ep`\mot > je si cw `ebol'en
vaithrou.
Af etshie en oe-ooik etaf tief noo-oe, zje etshie oeoom fai ghar pe pa sooma, af etshie en oe a-fot etaf
shep ehmot, zje etshie soo evol gen fai tieroe.

:  جى تشى أواوم فاى غار بى باسوما: مفتشى إن أواويك إنطاتيف نواو
 جى تشى سو إيفول خين فاى: مفتشى إن أو مفوت إيطاف شيب إهموت
.تيرو
Hij nam een brood en gaf het aan hen, en zei: "Neem,
eet, dit is Mijn lichaam." Hij nam de drinkbeker en
nadat Hij gedankt had, zei Hij "Drinkt allen hieruit."

:  وأخذ كأسا وشكر:  خذوا كلوا هذا هو جسدى: وأخذ خبزا ً وأعطاهم
.قائال إشربوا منه كلكم
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Vai gar pe pa`cnof `anok > `nte ;di`aqhkh `mberi
>
`etounavonf
`ebol
`ejen
oumh]
> `e`pjinxa `nounobi `ebol.
Fai ghar pe pa esnof anok, ente tie zeeja-thiekie
em verie, e-toe na fonf evol ezjen oe-miesh, e-ep
zj-ien ka en oe novie evol.

 إيتو:  إنتى تى ذياثيكى إمفيرى: فاى غار بى با إسنوف منوك
.  إإبجين كا إن أونوفى إيفول: نافونف إيفول إيجين أوميش
"Want dit is Mijn bloed, van het nieuwe verbond, dat
voor velen vergoten wordt, tot vergeving van
zonden."

 الذى يسفك من أجل:  الذى للعهد الجديد: ألن هذا هو دمى أنا
. لمغفرة الخطايا: كثيرين
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"en vai afjwk `ebol nwou > `mpaimucthrion `eqouab >
vhet; `m`pwn' `nouon niben > eqnasi `ebol`n'htf 'en
ouem`p]a.
Gen fai af khook evol noo-oe, em pai miestierion
eth-oewab, fie et tie em ep oon-g en oe-on nieven,
ethna etshie evol en gietf gen oe em epsha.

 فى إتتى إم:  إمباى ميستيريون إثؤواب: خين فاى مفجوك نواو
.  إثناتشى إيفول إنخيتف خين أو إم إبشا: إبؤنخ إن أواون نيفين
Zo heeft Hij voor hen voltooid, dit heilige
Mysterie, dat het leven geeft aan iedereen, die
er deel aan heeft met waardigheid.
 يتناول: المعطى الحياة لكل أحد:  هذا السر المقدس: وبهذا أكمل لهم
. منه باستحقاق
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Ten\wc `erof ten;`wou naf > tener\ou`o sici `mmof >
\wc `agaqocouo\`mmairwmi > nai nan katapekni];`nnai.
Ten hoos erof ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o etshiesie emmof, hoos aghathos oewoh em mai roomie,
nai nan kata pek nieshtie en nai.
:  تين إيرهواو تشيسى إمموف: تين هوس إيروف تين تى أواوناف
 ناى نان كاطا بيك نيشتى إن: هوس مغاثوس أووه إم ماى رومى
.ناى
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 كعظيم:  كصالح ومحب البشر: ً  ونزيده علوا: نسبحه ونمجده
.رحمتك

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

 خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
 إتؤى إم بارثينوس:  أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: إنخيتو
.إنسيو نيفين
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons
aller vrouwe de Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
 يا سيدتنـا: ت كائنة فيها
ِ  في المواضع العالية التي أن: ت ناظـرة علينا
ِ * كوني أن
. العـذراء كل حيـن: كلنا والـدة اإلله
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* Ma]ho `mvyetaremacf@ Pencwtyr `naga;oc@ `ntef`wli `nnaiqici `ebol-haron@ `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
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Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere `p2ov2ov `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.

 ولدت:  السالم لفخر جنسنا:  الملكة الحقانية: السالم لك أيتها العذراء
.لنا عمانوئيل
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Ten5ho `aripenmevi: w
` 5`proctat3c `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.

:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو مرى بين ميفئى
 إنتيف كانين نوفى نان: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
.إيفول
Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, voor onze
Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا

Een hymne Fai etaf
enf

لحن فاي إيطاف إنف

Een hymne Fai etaf enf

لحن فاي إيطاف إنف

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: اوثيسيا إيس شيب
ُ  إن: فاي إيطاف إينف إإبشوي
.اوجاي إم بين جينوس
ُ  خا إب: بي إسطافروس
Hij heeft zichzelf aangeboden, als een welgevallig
offer, op het kruis, voor de redding van ons
geslacht.

 عن خالص:  على الصليب:  ذبيحة مقبولة: هذا الذى أصعد ذاته
.جنسنا

Een hymne Fai etaf enf
لحن فاي إيطاف إنف
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 أغاثوس: أف شوليم إيروف
. هيجين تي غولغوثا: إنتي هان أروهي
Zijn Goede Vader, rook de geur, in de
avond, op Golgotha.
. على الجلجثة:  وقت المساء:  أبوه الصالح: فأشتمه

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

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

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

De droevige Praxis
(Handelingen)
اإلبركسيس الحزيني

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

Pra7ewntwn `ajiwn `n`apoctolwn
to `anajnwcma :
Iprakse-on ton akhion in apostolon to ana ghnosma,
: إبراكسيؤن طون أجيون إن أبوسطولون طو أناغنوزما
De Praxis, een lezing uit de handelingen
van onze vaders,
. الفصل من أعمال الرسل القديسن

De droevige Praxis
اإلبركسيس الحزيني
`pra7ic `pra7ic `nte nenio5 `napoctoloc `ere
pov`cmov e` 0ovab 2wpi neman `am3n.

ipraksies inte nen jotie in apostolos e-re
po esmo es-o-web shopie niemen amien.
 إيري: إبركسيس إبركسيس إنتى نين يوتى إن أبوسطولوس
.بو إسمو إثؤواب شوبى نيمان ممين
de reine apostelen, die met de genade
van de Heilige Geest vervuld zijn, hun
zegen zij met ons, Amen.
.قصص قصص مبائنا الرسل بركتهم المقدسة تكون معنا ممين

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

ovoh `n`hr3i de qen nai`ehoov
a4twn4
`nge
Petroc
:
qen `0m35 `nni`cn3ov :

Oewh In ihrie zee gen nai ehooe aftonf
inzje Petros gen is mieti in nie isneejo,
: إيهواو أفطونف إنجى بيتروس
اووة إن إهرى ذى خين ناى
ُ
: خين إثمي تى إن نى إسنيو
En in die dagen stond Petrus op onder
de broeders
.وفي تلك األيام قام بطرس في وسط اإلخوة

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

neovon ovm32 de ev0ov3t hifai`efai
: evnaer 2e govt `nran ovoh pega4 :
nirwmi nen`cn3ov:
ne oe-on oe miesh ze ev soe-iet hie fai e-fai ev
na er she khot in ran owoh pe khaf. Nie romie
nen isneejo,

 إيناف نا: اوميش ذى إف ثوويت هى فاى إيفاى
ُ اواون
ُ نى
:  نى رومى نين إسنيو: إير شى جوت إنران اووه بي جاف
en er was een groep van ongeveer honderd twintig
personen bijeen en hij sprak: Mannen broeders,

 فقال أيها،ً وكان عدد األسماء جميعا ً نحو مئة وعشرين إسما
. الرجال اإلخوة

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

Hw5 pi `ntecgwk `ebol `nge 5`jraf3 :
03`eta4 er2orp `ngoc `nge Pi=p=na `e0ovab
: `ebol qen rw4 `nDavid e0be Iovdac>.
Hotie pi intes khok ivol inzje tie igh-ra-fie, sie etaf er
shorp in khos inzje pie Ipnevma es-oweb ivol gen rof
in Davied, esve Jozas

 في إيطاف إير: هوتى بي إنتيس جوك إيفول إنجى تى إغرافى
 إيفول خين روف إن: شورب إنجوس إنجى بى إبنفما إثؤواب
: دافيد إثفى يوداس
het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de
Heilige Geest voorheen bij monde van David
gesproken heeft aangaande Judas
. الذي سبق الروح القدس فقالة بفم داود عن يهوذا،ينبغي أن يتم هذا المكتوب

De droevige Praxis

f3`eta4
ersavmwit
`amoni `nI=3c.

اإلبركسيس الحزيني

`nn3`etav-

Fie etaf er et shav moit in nie etav amonie in Iesos.
: فى ايطاف إيرتشاف مويت إن نى إيطاف أمونى إن إيسوس
die de gids is geweest van hen, die
Jezus gevangen namen;
. الذي صار دليالً للذين قبضوا علي يسوع

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

ge te4erabi marec2w4 : ge te4erabi
marec2w4 : ge te4erabi marec2w4 :

zje tef era vie mares shof : zje tef era vie
mares shof : zje tef era vie mares shof :
 جى تيف إيرافى ماريس: جى تيف إيرافى ماريس شوف
:  جى تيف إيرافى ماريس شوف: شوف
Zijn plaats worde woest : zijn plaats
worde woest : zijn plaats worde woest :
. ً  لتصر دارة خرابا: ً  لتصر دارة خرابا: ً لتصر دارة خرابا

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

Ovoh
`mpen`0re42wpi
`nge
f3et2op `nq3tc : te4met`epickopoc
marekeovai sitc.

owoh im pen isref shopie inzje fie etshop
in giets, tef met episkopos ma-re ke
oewei et shiets.
 تيف: اووه إم بين إثريف شوبى إنجى فى إت شوب إنخيتس
.اوواى إتشيتس
ُ ميت إى بيسكوبوس ماري كى
en er zij niemand, die erop woont, en:
Een ander neme het opzicht, dat hij had.
.  وليأخذ أسقفيته مخر،وال يكن فيها ساكن

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

Picagi de `nte `Psoic : e4`eaiai ovoh
e4`e`a2ai : e4`e`amahi ovoh e4`etagro :

Pie sazj-ie zee inte Iptshois, ef ie-ai ai
owoh ef ie-a shai , ef ie-a mahie owoh efie takhro,
 إفئي مى مى اووه إفئي مشاي: بي صاجي ذى إنتي إبشويس
:  إفئي أماهي اووه إفئي طاجرو:
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt
zich, neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen,

. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت

De droevige Praxis

اإلبركسيس الحزيني

qen 5`aji`a `nek`kl3ci`a `nte
: `am3n .

F5

gen tie akheeje in ek iklieseeje inte
Ifnotie, amien.
. خين تي مجيا إن إككليسيا إنتي إفنوتي ممين
in de Heilige Kerk Gods, Amen.
. في ِبيعة هللا المقدسة ممين

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا

Refrein

المرد
Iovdac Iovdac : Iovdac Iovdac :
Iovdac Iovdac : `oparanomoc.

Jodas Jodas : Jodas Jodas : Jodas
Jodas : o paranomos.
 او:  يوداس يوداس:  يوداس يوداس: يوداس يوداس
.پارانوموس
Judas Judas : Judas Judas : Judas
Judas : de wetsovertreder.
. مخالف الناموس:  يهوذا يهوذا:  يهوذا يهوذا: يهوذا يهوذا

De Judasprocessie

تبكيت يهوذا

arjvri`w epra03cac `Xricton tic :
Iovdic paranomic :

Ar khirjo ip ra sie sas Ikriston ties. Joe
dies para no mies,
 يُوديس پارا: أرجيريِّو إپرا ثيساس إخري سطون تيس
ِ
: نوميس
Met zilver hebt u Christus verkocht aan
de Joden, de wetsovertreders.
َّ ِبا ْل ِف
،وس
ِ ض ِة ِب ْعتَ ا ْل َم
ِ  ِل ْليَ ُهو ِد ُم َخا ِل ِفي النَّا ُم،سي َح

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا
Ide paranomic epilabov : meni
ton `Xricton `ctavrw : `proc `3lwcan en
tw `krani`w topw.
ie zi para no mie e-pie la voe me nie ton
Ikriston, istavro ipros ie lo san en to ikranio to
po.

 ميني تون إخري ستون إستاڤرو: إيذى پارا نومي إيپي الڤو
. إپروس إيلو صان إن تو إكرا ني يِّو طوپو:
Zie, deze wetsovertreders namen Christus en
nagelden Hem aan het kruis op de plaatsKranion.

،ب
َ ُس َّم ُروه
َّ علَى ال
ِ  أ َ َخذُوا ا ْل َم،وس
َ ،سي َح
ِ أ َ َّما ُم َخا ِلفُوا النَّا ُم
ِ ص ِلي
َ ُّاإل ْق َرا ِني
. ون
ِ ِفي َم ْو ِض ِع

Refrein

المرد
Iovdac Iovdac : Iovdac Iovdac :
Iovdac Iovdac : `oparanomoc.

Jodas Jodas : Jodas Jodas : Jodas
Jodas : o paranomos.
 او:  يوداس يوداس:  يوداس يوداس: يوداس يوداس
.پارانوموس
Judas Judas : Judas Judas : Judas
Judas : de wetsovertreder.
. مخالف الناموس:  يهوذا يهوذا:  يهوذا يهوذا: يهوذا يهوذا

De Judasprocessie

تبكيت يهوذا

Barabban ton kata`kriton apelvcan : avton
ton `krit3n : ke decpot3n ectavrwcan : Ic
t3n `plevran : lonx3n `epi0ent3c :
Bara ban ton kata ik rie-ton a-pi lie san, avton ton ik
ritien, ke zespotien estavro san, jis tien ip levran, lon
shien e-pie sin ties,

 كى:  أڤطون طون إكريتين:  إكري طون أ پي ليصان: با رابان طون كاطا
:  إيس تين إپليڤران لونشين إيپي ثين تيس: ذيس پوتين إسطاڤروصان
Barabas, de veroordeelde dief, lieten ze vrij, en de
Meester, de Oordeler, kruisigden zij. Zij doorboorden Uw
zijde met een lans, en als een misdadiger hebben zij u
genageld aan het kruis.

َ  فِي َج ْن ِب َك َو،ُصلَبُوه
ُ َّس ِيِّ ُد ال َّدي
ُ ص ا ْل ُمد
ضعُوا
َ ان
ُ ِّاس ال ِل
َّ  َوال،َُان أ َ ْطلَقُوه
َ َب
ُ َاراب
َ س َّم ُر
،شبَة
َ علَى َخ
َ وك
ِّ  َو ِمثْ َل ِل،ًَح ْربَة
َ ص

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا
ke
wc
l3ct3n
7vlw
: `proc`3lwcan `e03kan : en `mn3mi`w `o
ektov tafov : `ejirac ton lazaron.
Ke os liestien iksie lo, ipros ie lo san i-sie kan,
en im nie mio o ek toe ta foe, i-khie ras ton
lazaron.

إن
ِ :  إپروس إيلو صان إيثي كان: كى اوس ليس تين إكسيلو
. إيجي راس طون الزارون: مني ِميِّو او إك طو طافُو
Zie, deze wetsovertreders namen Christus en
nagelden Hem aan het kruis op de
plaatsKranion.

َ َ يَا َم ْن أَقَا َم ِلع،وك ِفي قَ ْبر
َ َو َو
َ ُ ضع
. از َر ِم َن ا ْلقَ ْب ِر

Refrein

المرد
Iovdac Iovdac : Iovdac Iovdac :
Iovdac Iovdac : `oparanomoc.

Jodas Jodas : Jodas Jodas : Jodas
Jodas : o paranomos.
 او:  يوداس يوداس:  يوداس يوداس: يوداس يوداس
.پارانوموس
Judas Judas : Judas Judas : Judas
Judas : de wetsovertreder.
. مخالف الناموس:  يهوذا يهوذا:  يهوذا يهوذا: يهوذا يهوذا

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا
`Wcper jar Iwnac `tric`3merac : `eminen en
kili`a tov k3tovc : ovtwc ke
cwt3r `3mwn : `tric `3merac `eminen :
Os pir ghar Jonas itries ie meras, i-mie nin in
kileeja toe kie toe, oe tos ke sotier iemon,
itries ie meras i-mie nin,
ُ  إيمي نين إن كي كي ِليَّا: اوسپير غار يو ناس إتريس إيميراس
طو
 إتريس إيمي راس إيمي نين:  أُوطوس كى سوتير إيمون: كيتُوس
Want zoals Jona drie dagen in de buik van de walvis
verbleef, verbleef ook onze Verlosser drie dagen,

َ ألنَّهُ َك َما َم َك
ُ َث يُون
صنَا
ِ  ثَالثَةَ أَيَّام فِي بَ ْط ِن ا ْل ُحو،ان
ُ ِّ َه َكذَا ُم َخ ِل،ت
،أَقَا َم ثَالَثَةَ أَيَّام

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا
`meta twn te0n3ko twn ton :

tafon ec`frajicanto.
mi ta ton tesien ie-ko ton ton, ta fon jis
ifra khie san to.
. دافون إسفراجي صاندو: ميطا طون تيث نيكوطون طون

en nadat Hij gestorven was, verzegelden
zij het graf.
.  َخت َ ُموا ا ْلقَ ْب َر، ََوبَ ْع َد أ َ ْن َمات

Refrein

المرد
Iovdac Iovdac : Iovdac Iovdac :
Iovdac Iovdac : `oparanomoc.

Jodas Jodas : Jodas Jodas : Jodas
Jodas : o paranomos.
 او:  يوداس يوداس:  يوداس يوداس: يوداس يوداس
.پارانوموس
Judas Judas : Judas Judas : Judas
Judas : de wetsovertreder.
. مخالف الناموس:  يهوذا يهوذا:  يهوذا يهوذا: يهوذا يهوذا

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا
`Ontwc `anect3 ke ovk `e`jnwcan
ctrati`a `wte : `ontwcej`er0ic `o cwt3r
tov kocmov o` pa0wn
Ontos anestie ke oek ie ikh no san strateeja oti, ontos e-khir sies o sotier toe kosmoe o pa
son

:  ستراتيا اوتى: اوندوس أني ستي كى أُوك إجنوصان
ُ : اوندوس إيجيرثيس او سوتير
: طو كوز ُمو پاثون
Waarlijk Hij verrees, maar de soldaten wisten
niet dat de Verlosser van de wereld was
opgestaan,

، الم
َ  أَنَّهُ َحقا ً نَ َه،ِبا ْل َح ِقيقَ ِة قَا َم َوا ْل ُج ْن ُد لَ ْم يَ ْعلَ ُموا
ُ ِّض ُم َخ ِل
ِ َص ا ْلع

De Judasprocessie
تبكيت يهوذا
Ke `anactac di`a tov jenoc `3mwn Kvri`e
do7aci: `Am3n.

Ke anastas zeeja toe khe nos iemon
Kireeje zoksa sie, Amien.
 كيريى ذوكصا سي: كى أناس طاس ذيا طو جينوس إيمون
.أمين
die voor ons geslacht heeft geleden en is
verrezen. Heer, aan U zij de glorie, Amen.
َ مم
. ين
ْ الَّ ِذي تَأَلَّ َم َوقَا َم
ِ ب ا ْل َم ْج ُد لَ َك
ِ ألج ِل ِج ْن
ُّ  يَا َر،سنَا
/

/

/

De droevige Trisagion

أجيوس الحزيني

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o ek par;enou genne;yc @
1 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, o ek parthenoe khen-ne-thies eleison
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
.او إك بارثينو جين ني ثيس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
2 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
3 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke
nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.
zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie ke
toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison is toes e-oo-nas
iemas.

 كي نين كى أ إى كى إسطوس: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
.إى او ناس طون إى اونون أمين أجيا إترياس إليسون إيماس
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en
altijd, en tot in eeuwen der eeuwen, Amen, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons,

 اآلن وكل أوان وإلى دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس ارحمنــا
 أيهــــا.الدهـور آميـن

Een hymne
Av etsh non
لحن أفتشنون

Psalmos to Davied

Yalmoc tw David بصالموس تو دافيد

Av`snon `nge ne4cagi `ehote ovneh
all3lovi`a : `n0wov hanco0ne4 ne :

Av etsh non inzje nef sazj-ie e-ho te oe neh aellieloje , in so-oe han sos nef ne,
: يف صاجي إيهوتي او نِيه أ الليلويا
ِ أف تِشنون إنجي ِن
: إنثواو هان صوث نيف ني
ُ
Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het
zijn klingen.
:  وهو نصال: كالمة ألين من الدهن

De Psalm

المزمور

Ge `ene ovgagi peta452w2 n3i nai
na4ai `ero4 pe :
Zje e-ne oe khazj-ie pe taf tie shosh nie nai na
fai irof pe,
اوجاجي بي طافتي شوش ني ناي نافاي ايروف بي
ُ جي إيني
:
Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat
zou ik dragen; het is niet mijn hater,
: فلو كان العدو عيرني إذا ً الحتملت

De Psalm

المزمور

ovoh
`ene
pe0moc5
`mmoi
a4gw `nhanni25 `ncagi `e`hr3i `egwi nai
naxopt `ebol haro4 :` all3lovi`a.

Owoh e-ne pes mostie immoi af kho in han
nishtie in sazj-ie ie ihrie ie khoi nai na kopt
ivol harof, ellieloje.
اووه إيني بيث موستي إمموي إفجو إنهان نيشتي انصاجي
. الليلُويا: إإهري ايجوي ناي نا كوبت إيفول هاروف
die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij
verbergen. Halleluja.
. َه ِلِّليلُويَا: ولو أن مبغضي عظم علي الكالم الختفيت منه

De Lakaan Van Witte Donderdag
صالة لقان يوم الخميس الكبير

De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

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

Het Responsorium
van het Evangelie

مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواوشت إمموس تين تى أوأوناس
ُ  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.
 نساااجد لاااه: الثاااالوث الكامااال:  والاااروح القااادس: مباااارك اآلب واإلبااان
.ونمجده

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

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

volken: het evangelie: van Jezus Christus.

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

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
Apou`qrwou senaf `ebol @ hijen `pho
`m`pkahi tyrf @ ouoh noucaji auvoh@
sa auryjc `n]oikoumeny.
A-poe egroo-oe shenaf evol, hiezjen ep-ho em ep
kahie tierf, oewoh noe sazj-ie av foh, sha avriekhs
en tie ie-koemenie.
 أووه:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: إخـرواو شيناف إيفـول
أبو
ُ
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: نوصاجى أف فـوه
Hun stemmen klonken voort: over heel het aangezicht
der aarde: en hun woorden reikten: de einden der
wereld.

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

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
ٌ إبصالية وا
طس
Psalie Watos

150 المزمور

Psalm 150

Doxa ci Kurie
Allylouia .

Doxa

ci

@

Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Psalm 150

150 المزمور

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

Psalm 150

150 المزمور

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

150 المزمور

Psalm 150

* Nifi niben marou`cmou
`e`vran `mP=o=c pennou] a=l .

tyrou

* Niefie nieven maroe esmoe tieroe e-efran em
Eptshois Pennoetie allieloeja.
 إم إبتشويس بين نوتي: * نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إإفـران
.الليلويا
* Alles wat adem heeft, love de Naam van de Heer
onze God. Halleluja.
. إلهنا هلليلويا:  اسم الـرب:  فلتسبح: * كل نسمة
* Kollo nasma, falto sabbi7 esm el Rabie ielahne ellioeje.
Looft God - Sabe-7oelah - سبحوا اللـه

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

* Iesos pe-Egriestos ipshirie em efnoetie soteem e-ron oewoh nai nan.
* إيسوس بي إخرستوس إبشيري إم إفنوتي سوتيم إيرون
.اووه ناي نان
* O Jezus Christus, Zoon van God, hoor ons
en ontferm U over ons.
. اسمعنــا وار َحمنــا,* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
/ / /

Psalie Watos
ٌ إبصالية وا
طس

Psalie Watos

ٌ إبصالية وا
طس

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

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

Psalie Watos

ٌ إبصالية وا
طس

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

Psalie Watos

ٌ إبصالية وا
طس

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

Psalie Watos

ٌ إبصالية وا
طس

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

Psalie Watos

ٌ إبصالية وا
طس

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

ٌ إبصالية وا
طس

Psalie Watos

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

De heilige Liturgie Van Witte Donderdag
قداس خميس العهد

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد اإلنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Picwma
nem
pi`cno4
`ntak
:
pe `pxw `ebol `nte nennobi : nem
5dia03k3 `mberi: `etakt3ic `nnekma03t3c.
Pi soma nem pie isnof intak, pe ip ko ivol inte
nen novi, nem tie zeeje sikie im verie, etak ties in
nek masities.

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

َ ان َخ
ُ  ُه َما: سد َُك َو َد ُم َك
ُ غ ْف َر
 الَّ ِذي:  َوا ْلعَ ْه ُد ا ْل َج ِدي ُد: طايَانَا
َ َج
َ أ َ ْع
. ط ْيتَهُ ِلتَالَ ِمي ِذ َك

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Aner`pem`p2a `mpi`223n `nte `pwnq :
e0renovwm `ebol `nq3t4 : `ete fai
pe `pcwma `mF5 : nem pe4`cno4 `nal30inoc.
An er ip em ip sha im pie ish shien inte ip ong,
esren oe-om ivol in gietf, e-te fai pe ip soma im
Ifnotie, nem pef isnof in alisinos.

 إثرين أُواوم إيڤول: من إير إپ إم إپشا إمپي إششين إنتى إپؤنخ
 نيم پيف إسنوف إن:  إيتى فاي پى إپ صوما إم إفنُوتي: إنخيتس
. مليثينوس
Wij zijn waardig gemaakt, te eten van de Boom des
Levens, wat het Lichaam van God is, en zijn ware
Bloed.

. َو َد ُمهُ ا ْل َح ِقي ِقي: هللا
َ ست َ ْحقَ ْقنَا
ِ س ُد
ْ فَا
َ ي َج
َ  الَّ ِتي ِه:  ِلنَأ ْ ُك َل ِم ْن َها: ش َج َرةَ ا ْل َحيَا ِة

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: إسمارواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواوشت إمموس تين تى أوأوناس
ُ  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.
 نساااجد لاااه: الثاااالوث الكامااال:  والاااروح القااادس: مباااارك اآلب واإلبااان
.ونمجده

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

*Piwik `nte `pwnq @ `etaf`i `epecyt @
nan `ebolqen `tve @ af] `m`pwnq
`mpikocmoc.

* Pie ooik ente ep oon-g, etaf ie epesiet, nan evol
gen etfe, af tie em ep oon-g em pie kosmos.

* بي اويك إنتي إب أونخ إيطاف إي إيبي سيت نان إيفول خين
.إتفي أفتي إم إب اونخ إمبي كوزموس
* Het Brood des Levens, dat uit de hemel
voor ons neerdaalde, gaf leven aan de wereld.
َب الحيـاة
ُ
 مــن:  الــذي نـز َل لنــا: خبـز الحيــا ِة
*
ِ
َ  و َه: السماء
.للعالــم
ِ

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

*`N;o hwi Mari`a @ `arefai qen
teneji @ `mpimanna `nno`yton @
`etaf`i `ebolqen `Viwt.
*Entho hooi Maria, a-re fai gen te nezj-ie, em
pie manna en-no ie-ton, etaf ie evol gen Efjoot
* إنثو هوي ماريا آري فاي خين تي نيجي إمبي ماننا إننو
.إيطون إيطاف إي إيفول خين إفيوت
*Ook u, o Maria, hebt in uw schoot gedragen,
het rationele Manna, dat van de Vader kwam.
َ
 الــذي أتي: المـن العقـلي
: حملـت في بطنــِِّك
: ت أيضا ً يامــريـ ُم
ِ ِّ
ِ * وأن
.ب
ِ مــن اآل
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َ 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 ثــــ َّم
ُ 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.
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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 ُهــــ َّم 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 …

Het heilige pascha van goede vrijdag
يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة

Het zesde uur van goede vrijdag
الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة المقدسة

De droevige tai
shoerie

طاي شوري الحزيني

De droevige tai shoerie

طاي شوري الحزيني

Taisoury `nnoub `nka;aroc @ etfai
qa pi`arwmata@
Tai shoerie en noeb en katharos, etfai ga pie
aroomata,
طاى شوري إن نوب إن كاثاروس إيت فاى خابي آروما طا
Dit is het wierookvat, van puur goud, met
amber
هــــذه المجمــــرة الـذهب النقي الحاملة العنبـر

De droevige tai shoerie
طاي شوري الحزيني
et qen nenjij `n`A`arwn piouyb @ eftale
ou`c;oinoufi `e`pswi `ejen pima`nerswousi.

et gen nen zj-iekh en A-aron pie oewieb, ef tale oe estoi noefie eepshooi ezjen pie ma en er
shoo-oe-shie.
إتخين نين جيج إن آآرون بي اويب إفطالي او إسطوى نوفي
.إإبشوي إيجين بيما إن إير شؤوشي
in de handen van Aäron de Priester,die
wierook aanbiedt aan het altaar.
.التي في يـدي هــارون الكاهـــن يــرفـع بخــورا ً على المـذبـح

Een hymne Fai etaf
enf

لحن فاي إيطاف إنف

Een hymne Fai etaf enf

لحن فاي إيطاف إنف

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: اوثيسيا إيس شيب
ُ  إن: فاي إيطاف إينف إإبشوي
.اوجاي إم بين جينوس
ُ  خا إب: بي إسطافروس
Hij heeft zichzelf aangeboden, als een welgevallig
offer, op het kruis, voor de redding van ons
geslacht.

 عن خالص:  على الصليب:  ذبيحة مقبولة: هذا الذى أصعد ذاته
.جنسنا

Een hymne Fai etaf enf
لحن فاي إيطاف إنف
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 أغاثوس: أف شوليم إيروف
. هيجين تي غولغوثا: إنتي هان أروهي
Zijn Goede Vader, rook de geur, in de
avond, op Golgotha.
. على الجلجثة:  وقت المساء:  أبوه الصالح: فأشتمه

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

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

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

De droevige Paulusbrief
( Tie epistolie )

البولس الحزيني
) ( تي إيبيس طولي

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

}`epictol3 `nte pencaq Pavloc `ere
pe4`cmov =e=0v 2wpi neman am3n.
Tie epistolie inte pen sag Pavlos e-re pef esmo
es-o-web shopie niemen amien.
تي إيبيس طولي إنتي بين صاخ بافلوس إيري بيف إسمو
. إثؤواب شوبي نيمان أمين
Een brief van onze leraar Paulus, zijn
heiligezegen zij met ons.
.  آمين، بركته المقدسة لتكن معنا،رسالة معلمنا بولس
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Pavloc `fbwk `mPenu I=3c P=x=c Pi`apoctoloc
et0ahem f3etav0a24 `epihi2ennov4i `nte
F5.

Pavlos if vok im Penshois Iesos Pegrestos pie
apostolos et sahiem fie etav sashf e-pie hie shen
nofie inte ifnotie.

بافلوس إف فوك إم بين شويس إيسوس بي إخرستوس بي
 في إيطاف ثاشف إيبي هي شين: أبوسطولوس إيت ثاهيم
. نوفي إنتي إفنوتي
Paulus de dienstknecht van Jezus Christus. De apostel
die gekozen was voor het prediken voor de Heer.

.  المفرز لبشارة هللا،بولس عبد ربنا يسوع المسيح الرسول المدعو

De droevige Paulusbrief
البولس الحزيني
Anok de `nnecswpi nyi `nta sousou
`mmoi @ `ebyl `qen pictauroc `nte pen=o=c
Iy=c P,=c.
Anok ze in nes shopie nie in ta sho-sho immoi e-viel
gen pie estavros inte Penshois Iesos Pegrestos.

 إيفيل خين: آنوك ذي إن نيس شوبي ني إنطا شوشو إم موي
. بي إسطافروس إنتي بين شويس إيسوس بي إخريستوس
Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen
anders dan in het kruis van onze Heer Jezus
Christus.
. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح
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Pi`hmot jar nemwten nem `th3r3n3
evcop ge `am3n ec `e2wpi.
Pie ihmot ghar ne-mo ten nem it hirinie ev
sop zje amien es e-shopie.
 چى أمين: پي إهموت غار نيموتين نيم إت هيريني إڤسوپ
. إس إشوپي
De genade zij met u en de vrede, amen het zij
zo.
. النعمة لكم والسالم معكم آمين يكون
/ / /

De gebeden van het
zesde uur

ِقطع الساعة السادسة

Degebeden van het zesde uur

قِطع الساعة السادسة

Wf3et qen pi`ehoov `mmah coov :
qen `fnav `nagp coov : av5i4t
nak `eqovn `epi`ctavroc :
O-fie et gen pie eho-oe im mah so-oe, gen if
nav in akhp so-oe, af tie ift nak iegon e-pie
estavros :

سو
ُ  خين إفناڤ إن مجپ: هواو إم ماه سو
ُ اوفي إت خين پي إي
: مڤتي إيفت ناك إي ُخون إيپي إستاڤروس
O Gij die op de zesde dag, op het zesde uur
werd genageld aan het kruis,
سمرت على
ُ ،يا من في اليوم السادس وفى وقت الساعة السادسة
: الصليب

Degebeden van het zesde uur

قِطع الساعة السادسة

E0be `fnobi `ta4ertolman `ero4
: `nge Adam qen piparadicoc :

esve if novi etaf er tol man irof, inzje Adam
gen pie parazisos :
 إنچى مدام خين پي: إثڤى إفنوڤي إيطاف إير طولمان إيروف
: پاراذيسوس
Omwille van de zonde die onze vader
Adam durfde te begaan in het Paradijs:
: من أجل الخطية التي تجرأ عليها أدم في الفردوس

Degebeden van het zesde uur

قِطع الساعة السادسة

Vwq `mpi`cqi `ngig `nte nennobi : `wP=x=c
Pennov5 ovoh nahmen.

Fog im pie is gie in zj-iezj inte nen novi, o-pie
Egrestos Pennotie owoh nahmen.
 او پي إخريستوس: فوخ إمپي إسخي إن چيج إنتى نين نوڤي
.پين نُوتي أ ُ ُّووه ناهمين
verscheur de schuldbekentenis van onze
zonden, o Christus onze God, en verlos
ons.
. مزق كتاب يد خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا

Een hymne O mono
khenies
لحن اومونو جينيس

Een hymne O mono khenies

لحن اومونو جينيس

`Omonojen3c `vioc ke lojoc tov 0eov :
a
` 0anatoc
`vparxwn
ke
katade7amenoc :
O mono khenies eejos ke loghos to se-o :
asanatos ie par gon ke kata zek sa menos :

)3(  أثاناطوس: او مونوجينيس إيوس كى لوغوس تُو ثي ُؤ
: إيپارخون كى كا طا ذيكصا مينوس
Eniggeboren Zoon en Woord van God,
onsterfelijk en eeuwig,
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Een hymne O mono khenies
لحن اومونو جينيس
di`a t3n `3meteran cwt3rian carkw03ne
: ek t3c `ajiac 0e`otokov ke `aipar0enov
Mariac.
Zeeje tien ie me tieran sotiereejen sarko sie ne
ek ties akheejes se-otoko ke a-ie parseno
Mareejes.

مجيَّاس
ذيا تين إيميتيران
ِ
ِ  إك تيس: سوتيريَّان صاركو ثينى
: ماريَّاس پارثينُو م ِاريَّاس
ِ  كى أ إي پارثينُو: ثيؤطوكو
die alles heft verdragen voor onze verlossing, die het
vlees heeft aangenomen uit de heilige Moeder van God
en altijd-Maagd, Maria.

اإللَ ِه
َ َوا ْلقَا ِب ُل ُك َّل
َ س ُد ِم َن ا ْل ِق ِدِّي
ِّ ِ  ا ْل ُمت َ َج،ش ْيء ِم ْن أ َ ْج ِل َخلَ ِصنَا
ِ س ِة َوا ِلدَة
.  الدَّائِ َم ِة ا ْلبَتُو ِليَّ ِة َم ْريَ َم،الدَّائِ َم ِة ا ْلبَتُو ِليَّ ِة َم ْريَ َم

Een hymne O mono khenies
لحن اومونو جينيس
Atreptwc `enan`0rwpicac `o`ctavrw0ic
te `xricte `o)eoc : )anatw 0anaton :

At rep tos e-nan is ropie sas o estavro
ties te igris-te o se-os, Sanato sanaton,
 او إستاڤرو ثيس تى: ) إينان إثروپي ساس3( أتريپتوس
:  ثاناطو ثاناطون: إخريستى او ثيؤس
Die zonder verandering is mens geworden en is
gekruisigd, Christus God, Die door de dood de
dood vertrapte,

ت
ِ  ِبا ْل َم ْو،اإللَه
ْ س ا ْل َم
ْ ) ا3( ِبغَ ْي ِر
ِ  ا ْل َم،وب
ُ ُصل
ُ ِِّ ا ْل ُمتَأَن،ستِ َحالَة
ِ سي ُح
،ت
ِ َاس ا ْل َم ْو
َ د

Een hymne O mono khenies
لحن اومونو جينيس
pat3cac ic wn t3c `ajiac `tri`adoc :
cvndo7azomenoc tw Patri ke tw `aji`w
Pnevmati : cwcon `3mac.
pa tie sas is on ties akheejes it reeje zos, sien
zoksa zo me-nos to patrie ke to akheejo
Ipnevmatie so son iemes.

 سين ذوكصا: أجيَّاس إتري ياذوص
ِ پاتيساس إيس اون تيس
أجيو إپنڤماتي صو صون
ِ :  طو پاتري كى تو: ذومينوس
.إيماس
Één van de heilige Drie-eenheid, verheerlijkt met de
Vader en de Zoon en de heilige Geest, verlos ons.

.صنَا
ْ ِّ َخ ِل،ُس
ِ أ َ َح ُد الثَّالُو
ِ الروحِ ا ْلقُد
ِ ث ا ْلقُد
ُّ ب َو
ِ  ا ْل ُم َم َّج ُد َم َع اآل،ُّوس

Een hymne O mono khenies

لحن اومونو جينيس

Ajioc `o)eoc `odi `3mac an`0rwpoc
jejonwc atreptwc ke minac )eoc.
Akhios o se-os o-zie iemes an isropos khe
kho nos at reptos ke mienas se-os.

 جى: ) او ثيؤس اوذي إيماس أن إثروپوس3( أجيوس
. كى ميناس ثيؤس: غونوس أتريپ طوس
Heilige God die als God voor ons is mens
geworden zonder verandering.

ستِ َحالَة َو ُه َو
َ ) هللاُ الَّ ِذي ِم ْن أ َ ْج ِلنَا3( ُّوس
ْ  ِبغَ ْي ِر ا،سانًا
َ ار ِإ ْن
َ ص
ٌ قُد
. اإللَه
ِ

Een hymne O mono khenies
لحن اومونو جينيس
Ajioc icxvroc `oenac0eni`a to `vper`exon
t3c icxvroc `epidi7amenoc.

Akhios is shiros o e-nas senje to ie per
iegon ties is shi os e-pie ziksa menos.

 تيس:  او إينا ستي ِنيَّا طو إيپيريخون: أجيوس إيس شيروس
.إيس شيروس إيپي ذي كصا مينوس
Heilige Machtige, die door zwakheid heeft
getoond wat sterker is dan macht.
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Een hymne O mono khenies
لحن اومونو جينيس
Ajioc `a0anatoc `oc` tavrw0ic di `3mac
: `oton di`a`ctavrov 0anaton `vpominac :

Akhios asanatos o estavro ties die
iemes, oton
zeeje estavro sanaton ie po mienes,
 اوطون ذيا: أجيوس أثاناطوس او إستاڤرو ثيس ذي إيماس
.إستاڤرو ثاناطون إيپوميناس
Heilige Onsterfelijke, die voor ons is
gekruisigd
،ب ِم ْن أ َ ْج ِلنَا
ُ  الَّ ِذي، ُُّوس الَّ ِذي الَ يَ ُموت
َ ص ِل
ٌ قُد

Een hymne O mono khenies
لحن اومونو جينيس
carki ke di7ac wc ke en 0anatw
jejonwc `vparxic `a0anatoc: `Aji`a `tri `e
le`3con `3mac.
sarkie ke zie iksa sos ke en sanato khe kho nos
ie parshies asanatos, Akheeje treejes eleison
iemes.

 جى غونوس: صاركي كى ذي إكصاص اوس كى إن ثاناطو
. أجيَّا ترياس إل ْيسون إيماس
ِ : إيپارشيس أثاناطوس
en de dood aan het kruis heeft verdragen en in zijn
lichaam heeft aanvaard, de Eeuwige en Onsterfelijke
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.

َ  َو ُه َو أ َ َز ِلي،س ِد ِه
،غ ْي ُر َما ِئت
َ ص ِب َر
ِ علَى َم ْو
َ َو
َّ ت ال
َ ب َوقَ ِبلَهُ ِفي َج
ِ ص ِلي
ُ ُأَيُّ َها الثَّال
. إر َح ْمنا
ْ ُّوس
ُ وث ا ْلقُد

De droevige Trisagion

أجيوس الحزيني

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
1 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
2 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
3 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke
nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.
zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie ke
toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison is toes e-oo-nas
iemas.

 كي نين كى أ إى كى إسطوس: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
.إى او ناس طون إى اونون أمين أجيا إترياس إليسون إيماس
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en
altijd, en tot in eeuwen der eeuwen, Amen, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons,

 اآلن وكل أوان وإلى دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس ارحمنــا
 أيهــــا.الدهـور آميـن

Het gebed van de
dief ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Aripamev`i `w Pau : ak2an`i qen
tekmetovro.

Arie pa mevie o Peshois, ak shan ie gen
tek met oro.
.اورو
ُ  أكشان إي خين تيك ميت: أري پاميڤي او پاشويس
Gedenk mij O Mijn Heer, wanneer U in
Uw koninkrijk komt.
.اُذكرني يا رب متى جئت فى ملكوتك

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Aripamev`i `w Paovro : ak2an`i qen
tekmetovro.

Arie pa mevie o Pe oro, ak shan ie gen
tek met oro.
. اورو
ُ  أكشان إي خين تيك ميت: اورو
ُ أري پا ميڤي او پا
Gedenk mij O Mijn Koning, wanneer U in
Uw koninkrijk komt.
. اُذكرني يا ملكي متى جئت فى ملكوتك

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Aripamev`i `w F3e0ovab : ak2an`i
qen tekmetovro.

Arie pa mevie o Fie eso- web, ak shan ie
gen tek met oro.
.اورو
ُ  أكشان إي خين تيك ميت: أري پاميڤي اوفي إث ُؤ َّواب
Gedenk mij O Heilige, wanneer U in Uw
koninkrijk komt.
.اُذكرني يا قدوس متى جئت فى ملكوتك

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Je `Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
`ele`ycon `ymac.
Zje Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,

 أجيوس:  أجيوس إس شيروس: جي أجيوس اوثيؤس
.أثاناطوس او إسطافروثيس ذي إيماس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

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

Zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke
nien ke aie ke toon e-oo-noon amien.
 كي نين كى أ إى كى: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
.إسطوس إى او ناس طون إى اونون أمين
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu
en altijd, en tot in eeuwen der eeuwen, Amen

 اآلن وكل أوان وإلى،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Mn3c 03ti mov kvri`e : ent3 bacili`a
cov.

Im nies sie tie mo kireeje, en tie va sie
leeje so.
. سو
ُ  إن تي فاسي ِليَّا: إمنيس ثيتي ُمو كيريى
Gedenk mij O Heer, in Uw koninkrijk.
.اُذكرني يا رب متى جئت فى ملكوتك

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

Mn3c 03ti mov `aji`e : ent3 bacili`a
cov.

Im nies sie tie mo akheeje, en tie va sie
leeje so.
. سو
ُ  إن تي فاسي ِليَّا: مجيى
ِ إمنيس ثيتي ُمو
Gedenk mij O Heilige, in Uw koninkrijk.
.اُذكرني يا قدوس متى جئت فى ملكوتك

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

` n3c 03ti mov decpota : ent3
M
bacili`a cov.

Im nies sie tie mo zes po ta, en tie va sie
leeje so.
.سو
ُ  إن تي فاسي ِليَّا: إمنيس ثيتي ُمو ِذيس پوطا
Gedenk mij O Meester, in Uw koninkrijk.
.ا ُذكرني يا سيد متى جئت فى ملكوتك

Het gebed van de rover ter rechterzijde

أمانة اللص اليمين

. اُذكرني يا رب متى جئت فى ملكوتك
. اُذكرني يا قدوس متى جئت فى ملكوتك
. اُذكرني يا سيد متى جئت فى ملكوتك
Ozkornie jeh rab mette ke-ete vie mellekootek.
Ozkornie jeh koddoes mette ke-ete vie
mellekootek.
Ozkornie jeh sei-jed mette ke-ete vie
mellekootek.
Gedenk mij O Heer, in Uw koninkrijk.
Gedenk mij O Heilige, in Uw koninkrijk.
Gedenk mij O Meester, in Uw koninkrijk.

Het negende uur van goede vrijdag
الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة

De droevige Tie
shoerie

لحن تي شوري الحزيني

De droevige tie shoerie

لحن تي شوري الحزيني

%2ovr3 `nnovb te 895par90enoc :
pecarwmata pe Pencwt3r :
Tie shoerie in noeb te tie partheenos, pes
aromata pe pin Sootier,
 بيس أروماطا بي بين: تي شوري إن نوب تي تي بارثينوس
: سوتير
Het wierookvat van goud is de Maagd. Zijn
amber is onze Verlosser,
، المجمرة الذهب هي العذراء و عنبرها هو مخلصنا

De droevige tie shoerie

لحن تي شوري الحزيني

acmici `mmo894 a4cw5 `mmon : ovoh
a4xa nennobi nan `eè` bol.
as miesie immof af sootie immon, oewoh af ka

nin novie nan ivol.
 اووه أف كانين نوفي نان: أس ميسي إمموف أفسوتي إممون
.إيفول
zij heeft Hem gebaard. Hij heeft ons verlost,
en onze zonden vergeven.
. قد ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا

Een hymne Fai etaf
enf

لحن فاي إيطاف إنف

Een hymne Fai etaf enf

لحن فاي إيطاف إنف

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: اوثيسيا إيس شيب
ُ  إن: فاي إيطاف إينف إإبشوي
.اوجاي إم بين جينوس
ُ  خا إب: بي إسطافروس
Hij heeft zichzelf aangeboden, als een welgevallig
offer, op het kruis, voor de redding van ons
geslacht.

 عن خالص:  على الصليب:  ذبيحة مقبولة: هذا الذى أصعد ذاته
.جنسنا

Een hymne Fai etaf enf
لحن فاي إيطاف إنف
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 أغاثوس: أف شوليم إيروف
. هيجين تي غولغوثا: إنتي هان أروهي
Zijn Goede Vader, rook de geur, in de
avond, op Golgotha.
. على الجلجثة:  وقت المساء:  أبوه الصالح: فأشتمه

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

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

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

De droevige Paulusbrief
( Ethve tie anastasies )

البولس الحزيني
) ( إثفيتي أناسطاسيس

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

E0be 5`anactacic `nte nire4mwovt
n3`etavenkot avemton `mmwov :
Ethve tie anastasies ente nie ref moo-oet nie
etav en kot av emton em mo-oe :
 نى ايطاف إنكوت: مواوت
إثفيتى أناسطا سيس إنتي نى ريف
ُ
: مواو
أف إمطون ام
ُ
Omwille van de opstandig van de doden,
die ontslapen
، من أجل قيامة األموات الذين رقدوا

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

qen
`fnah5
`mP=x=c
:
ma`mton `nnovyvx3 t3rov.

Pu

gen ef nahtie em Piegristos, Eptshois ma
emton en noe epsieshie tieroe.
 إبشويس ما إمطون إن ن ُو: خين إف ناهتى إم بى إخرستوس
.إبسيشى تيرو
en heengegaan zijn in het geloof van
Christus, de Heer schenke hun zielen de
eeuwige rust.
.  يارب نيح نفوسهم أجمعين،وتنيحوا فى المسيح

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

Pavloc `fbwk `mPenu I=3c P=x=c Pi`apoctoloc
et0ahem f3etav0a24 `epihi2ennov4i `nte
F5.

Pavlos if vok im Penshois Iesos Pegrestos pie
apostolos et sahiem fie etav sashf e-pie hie shen
nofie inte ifnotie.

بافلوس إف فوك إم بين شويس إيسوس بي إخرستوس بي
 في إيطاف ثاشف إيبي هي شين: أبوسطولوس إيت ثاهيم
. نوفي إنتي إفنوتي
Paulus de dienstknecht van Jezus Christus. De apostel
die gekozen was voor het prediken voor de Heer.

.  المفرز لبشارة هللا،بولس عبد ربنا يسوع المسيح الرسول المدعو

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

Marefmeui `evai `n`qryi qen ;ynou @
ete vai pe et qen P,=c Iy=c.
Maref mev-ie efai in igrie gen thienoe : ete fai
pe et gen Pegrestos Iesos .
 إيتى فاي پى إت خين: ماريف ميڤي إيفاي إن إخري خين ثينُو
. سوس
ُ پي إخريستوس إي
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook
in Christus Jezus was,
. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

Pi`hmot jar nemwten nem `th3r3n3
evcop ge `am3n ec `e2wpi.
Pie ihmot ghar ne-mo ten nem it hirinie ev
sop zje amien es e-shopie.
 چى أمين: پي إهموت غار نيموتين نيم إت هيريني إڤسوپ
. إس إشوپي
De genade zij met u en de vrede, amen het zij
zo.
. النعمة لكم والسالم معكم آمين يكون
/ / /

De gebeden van het
negende uur

قِطع الساعة التاسعة

Degebeden van het negende uur

ِقطع الساعة التاسعة

W f3eta4gem5pi `m`fmov qen `tcar7
: `m`fnav `nagp yi5 e0b3ten :
O fie etaf zjem tie pie im if mo gen it sariks,
im if nav in akhp ip sitie es vieten,

 إم إفناڤ: اوفي إيطاف چيم تيپي إم إف ُمو خين إت صاركس
: إن مجپ إپسيتي إثڤيتين
O Gij die de dood in het vlees heeft geproefd
in het negende uur, omwille van ons
zondaars:

، في وقت الساعة التاسعة من أجلن،يا من ذاق الموت بالجسد

Degebeden van het negende uur

ِقطع الساعة التاسعة

qwteb `nnenlojicmoc `ncwmatikon
: `w P=xc Pennov5 ovoh nahmen.
go teb in nen lokhis mos in somatikon, o pie
Egrestos Pennotie owoh nahmen.
 او پي: خوتيب إن نين لوجيس موس إن صوماتيكون
.إخريستوس پين نُوتي أ ُ ُّووه ناهمين
dood onze vleselijke begeerten, o
Christus onze God, en red ons.
. أيها المسيح إلهنا ونجنا،أمت حواسنا الجسمانية

De gebeden van het
negende uur

قِطع الساعة التاسعة

Degebeden van het negende uur

ِقطع الساعة التاسعة

W f3eta4gem5pi `m`fmov qen `tcar7
: `m`fnav `nagp yi5 e0b3ten :
O fie etaf zjem tie pie im if mo gen it sariks,
im if nav in akhp ip sitie es vieten,

 إم إفناڤ: اوفي إيطاف چيم تيپي إم إف ُمو خين إت صاركس
: إن مجپ إپسيتي إثڤيتين
O Gij die de dood in het vlees heeft geproefd
in het negende uur, omwille van ons
zondaars:

، في وقت الساعة التاسعة من أجلن،يا من ذاق الموت بالجسد

Degebeden van het negende uur

ِقطع الساعة التاسعة

qwteb `nnenlojicmoc `ncwmatikon
: `w P=xc Pennov5 ovoh nahmen.
go teb in nen lokhis mos in somatikon, o pie
Egrestos Pennotie owoh nahmen.
 او پي: خوتيب إن نين لوجيس موس إن صوماتيكون
.إخريستوس پين نُوتي أ ُ ُّووه ناهمين
dood onze vleselijke begeerten, o
Christus onze God, en red ons.
. أيها المسيح إلهنا ونجنا،أمت حواسنا الجسمانية

De droevige Trisagion

أجيوس الحزيني

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
1 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
2 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
`a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
3 `ele`ycon `ymac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios
athanatos, O-estavro-ties, diemas,
E-lee-soon
iemas.

 أجيوس أثاناطوس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس اوثيؤس
. إليسون إيماس: او إسطافروثيس ذي إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Het Trisagion
أجيوس الحزيني
doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke
nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn. Agi`a `triac `ele`ycon `ymac.
zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien ke aie ke
toon e-oo-noon amien. Akhia Trias eleison is toes e-oo-nas
iemas.

 كي نين كى أ إى كى إسطوس: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
.إى او ناس طون إى اونون أمين أجيا إترياس إليسون إيماس
Ere zij de Vader; de Zoon, en de Heilige Geest, Nu en
altijd, en tot in eeuwen der eeuwen, Amen, Heilige Drieeenheid, ontferm U over ons,

 اآلن وكل أوان وإلى دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
ُ
.الثالـــوث القـدوس ارحمنــا
 أيهــــا.الدهـور آميـن

Het elefde uur van goede vrijdag
الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة العظيمة

Introductie voor de preek

مقدمة العظة

Ovkat3x3cic `nte peniwt =e0
= v abba
A0anacioc pi`apoctolikoc
ere
pe4`cmov `e0ovab 2wpi neman am3n.
Oe katie sjisies inte pen jot es-o-web ava
Athanasios pie apostolikos e-re pef esmo es-o-web
shopie Niemen amien.

اوكاتي شي سيس إنتى پين يوت إث ُؤ َّواب أڤا مثاناسيوس پي
ُ
.مپوسطوليكوس إيرى پيف إس ُمو إث ُؤ َّواب شوپي نيمان أمين
Een preek van onze heilige vader Abba Athanasius de
Apostolische, zijn heilige zegen zij met ons, Amen.

َ ِع
سةُ فَ ْلتَك ُْن
ْ ِّيس أ َ ْنبَا أَثَنَا
َ  بَ َر َكتُهُ ا ْل ُمقَ َّد، ي
ُ الر
ِ ظة ِأل ِبينَا ا ْل ِق ِد
َ ُ سي
َّ وس
ِِّ سو ِل
.ممين
ِ َمعَنَا

slotzang na de preek

ختام العظة

Marener`cf
` rajizin `n5kat3x3cic `nte
peniwt
=e0
= v
abba
A0anacioc
pi`apoctolikoc .
Maren er is ifra khizien in tie katie sjisies inte
pen jot es-o-web ava Athanasios pie apostolikos .

مارين إيرسفراجيزين إنتي كاتي شي سيس إنتي پين يوت
. إث ُؤ َّواب أڤا مثاناسيوس پي مپوسطوليكوس
Wij beëindigen de preek van onze heilige
vader Abba Athanasius de Apostolische,
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ِِّ

slotzang na de preek
ختام العظة
f3etaverovwini `mpennovc nem nibal `nte
nenh3t : qen `fran `m`Fiwt nem p
` 23ri nem
pi`pnevma e` 0ovab ovnov5 `novwt `am3n.
fie etaf er oe-oinie im pen nos nem nie val inte nen hiet, gen
ifran im Ifjot nem Ipshirie nem pie Ipnevma es-o-web oe
notie in oe-ot amien.

 خين: اواو ْيني إم پين نُوس نيم ني ڤال إنتي نين هيت
ُ في إيطاف إير
اواوت
ُ اونُوتي إن
ُ : إفران إم إفيوت نيم إپشيري نيم پي پنڤما إث ُؤ َّواب
.أمين
die ons verstand en de ogen van onze harten heeft
verlicht, in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, één God Amen.
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Het twaalfde uur van goede vrijdag
الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة العظيمة

Een hymne
Pek isronos
لحن پيك إثرونوس

Psalmos to Davied

Yalmoc tw David بصالموس تو دافيد

Pek`0ronoc F5 2a `eneh `nte pi`eneh
all3lovi`a: ovoh pi`2bwt `m`pcwovten
pe `p`2bwt `nte tekmetovro :
Pek isronos Ifnotie sha eneh inte pie eneh, owoh pie
ish vot im ip so-oe ten pe ip ish vot inte tek met oro,

 أووه: پيك إثرونوس إفنُوتي شا إينيه إنتى پي إينيه أ الليلويا
:پي إشڤوت إم إپ سوتين پى إپ إشڤوت إنتى تيك ميت أُورو
Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter
der rechtmatigheid is de scepter van Uw
koningschap.

يب
ِ ك ُْر
ُ  قَ ِض: ور هلليلويا
ُ سيُّ َك (عَرش َُك ) يَا
ِ للا ِإلَى َد ْه ِر ال ُّد ُه
: يب ُم ْل ِك َك
ْ اال
ُ س ِتقَا َمة هو قَ ِض

De Psalm
المزمور
Ov`cmvrna nem ov`ctakt3 : nem
ovkaci`a
`ebol
qen
nek`hbwc
: `all3lovi`a.
Oe is mirna nem oe is tak tie nem oe kaseeje
ivol gen nek ih vos, ellieloje.
او كاسيا إيفول خين نيك
ُ  نيم: او إسطاك تي
ُ او إسميرنا نيم
ُ
. الليلُويا: إهفوس
aloë en kassia zijn al uw klederen. Halleluja.
. َه ِلِّليلُويَا،س ِلي َخة ِم ْن ثِيَا ِب َك
َّ  َوال،ُال ُم ُّر َوا ْل ِميعَة

Een hymne
Ghol ghotha
لحن غولغوثا

Een hymne Ghol gho
لحن غولغوثا
Joljo0a
`mmethebreoc
:
pi`kranion `mmetoveinin : pima etava2k
Pu `nq3t4 : akfwr2 `nnekgig `ebol :
Ghol gho sa im met hev reejos pie ikranion, im met
oe e-nien pie ma etav ashk Iptshois in gietf, af forsh
in nek zjiezj ivol,

:  بى إكرانيون إم ميت او إينين: غولغوثا إم ميت هي فريؤس
. أكفورش إن نيك جيج ايفول: بيما إيطاف مشك إبشويس إنخيتف
Golgota in het Hebreeuws, Kranion in het Grieks, de
plaats waar U gekruisigd bent, Heer, U strekte Uw
armen uit.

َ ُصلَب
وك
َ  الموضع الذي:  اإلقرانيون باليونانية: الجلجثة بالعبرانية
:  وإذ بسطت يديك: يارب فيه

Een hymne Ghol gho
لحن غولغوثا
a4`i2i nemak `nkeconi `cnav : catekov`inam
nem catekgas3 : `n0ok ekx3 qen
tovm35 : w
` picwt3r `n`aja0oc.
af i-shie niemek in ke sonie isnav sa tek o-wie nam
nem sa tek kha tshie insok ek kie gen to mietie o pie
Sotier in aghasos.
 صاتيك اوى نام نيم صا تيك: أف إيشى نيماك ان كى سونى إسناف
. اوبي سوتير إن أغاثوس:  إنثوك إك كى خين توميتى: جاتشى
Met U werden er ook twee rovers gekruisigd, de een rechts
en de ander links van U en U was in het midden, O Goede
Verlosser.

 وأنت كائن في:  عن يمينك وعن يسارك: وصلبوا معك لصين
. أيها المخلص الصالح: وسطهما

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .
Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى

Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

A4w2 `ebol `nge piconi etcaovinam
e4gw mmoc : Ge aripamev`i `w Pau :
Af osh ivol inzje pie sonie et sa o-wie nam ef
kho immos, zje arie pa mevie o pe shois,
 إفجو امموس: اوى نام
ُ  إتصا: أفوش ايفول إنجى بى سونى
:  جى أرى باميفىء او باشويس:
Toen riep de rover aan Uw rechterhand
uit: ‘Gedenk mij, mijn Heer,
:  اذكرني يا ربي: ًفصرخ اللص اليمين قائال

Een hymne Ghol gho
لحن غولغوثا
`aripamev`i `w Pacwt3r : `aripamev`i `w

Paovro : ak2an`i qen tekmetovro.
arie pa mevie o pe sotier, arie pa mevie o pe
oro, ak shan ie gen tek met oro.
 أك شان: اورو
ُ  أرى باميفىء اوبا: أرى باميفىء اوبا سوتير
.اورو
ُ اى خين تيك ميت
Gedenk mij, mijn Verlosser, Gedenk mij,
mijn Koning, wanneer U in Uw koninkrijk
komt.’
. متى جئت في ملكوتك:  اذكرني يا ملكي: اذكرني يا مخلصي

Een hymne Ghol gho
لحن غولغوثا
A4erov`w na4 `nge Pu : qen
ov`cm3 `mmetremrav2 : ge `mf`oov
ek e` 2wpi nem3i : `n`hr3i qen tametovro.
Af er oe-o naf inzje Iptshois, gen oe esmie im
met rem ravsh, zje im fo-oe ek e-shopie ne
mie, in ihrie gen ta met oro.

او إسمى إم ميت ريم
ُ  خين: اواو ناف انجى إبتشويس
ُ أف اير
 إن إهرى خين: إمفواو إك إي شوبى نيمى
 جى: رافش
ُ
. اورو
ُ طاميت
De Heer antwoordde hem met milde stem: ‘Vandaag
nog zul je bij mij zijn in mijn Koninkrijk.’

. إنك اليوم تكون معي في ملكوتي: فأجابه الرب بصوت وديع

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

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

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

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

Av`i `nge nidikeoc : Iwc3f nem
Nikod3moc : avsi `n`tcar7 `nte P=xc :
Av ie inzje nie zike-os, Josief nem
Nikodemos, av etshie in it sariks inte
Pegrestos,
 أفتشى إن:  يوسف نيم نيقوديموس: أفئى إنجى نى ذيكيؤس
: إت صاركس إنتى بى إخرستوس
De rechtvaardige Jozef en Nicodemus
kwamen het lichaam van Christus halen,
:  وأخذا جسد المسيح:  يوسف ونيقوديموس: أتى الصديقان

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

av5 `novcogen `e`hr3i `egw4 : avkoc4
avxa4 qen ov`mhav : evh`wc `ero4
evgw `mmoc :
av tie in oe so zjen ie ihrie ie khof, av kosf av
kaf gen oe im hav, ev hos irof ev kho immos,
 أف كوسف أفكاف خين: اوسوجين إإهري يجوف
ُ أف تى إن
:  إفهوس إيروف إفجو امموس: او إمهاف
ُ
wikkelden het in linnen met kruiden en
legden Hem in een graf en zij loofden
Hem en zeiden:
:  وسبحاه قائلين:  وكفناه ووضعاه في قبر: ووضعا طيبا ً عليه

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

Je `Agioc `o :eoc @ `agioc ic,uroc @
`agioc `a;anatoc @ `o `ctaurw;ic di
`ymac@ `ele`ycon `ymac.
Zje Akhios o The-os, a-khios is-shieros,
akhios athanatos, O-estavro-ties, diemas,
 أجيوس:  أجيوس إس شيروس: جي أجيوس اوثيؤس
.أثاناطوس او إسطافروثيس ذي إيماس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
voor ons gekruisigd, ontferm U over ons.

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

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

Do7a Patri ke `Vi`w : ke `aji`w
Pnevmati .
Zoksa Patrie ke Eejo: ke akhio Pnevmatie .
.ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى

Glorie aan de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest .
.  والــروح القـدس:  واإلبـن: المجـد لـآلب

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

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

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

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

Anon hwn marenovw2t `mmo4 :
enw2 `ebol engw `mmoc : ge nai nan
F5 pencwt3r :
Anon hon maren oe-osht immof, en osh ivol
en kho immos, zje nai nan Ifnotie Pensotier,
 إن إوش إيفول إنجو: اواوشت إمموف
ُ أنون هون مارين
:  جى ناى نان إفنوتى بين سوتير: إمموس
Laten ook wij Hem aanbidden, roepende en
zeggende: Ontferm U, God onze Verlosser,

ً ونحن أي
 ارحمنا يا هللا: صارخين قائلين: ضا فلنسجد له
: مخلصنا

Een hymne Ghol gho

لحن غولغوثا

f3`etava24
`epi`ctavroc
:
ek
`eqomqem
`m`pcatanac
:
capec3t `nnensalavg.
fie etaf ashf epie estavros ek e-gom gem
im ipsatanas sa pesiet in nen etsha
lafkh.
في إيطاف مشف إيبى إسطافروس إك إي خوم خيم إم ابصا
:  صابي سيت إن نين إتشالفج: طاناس
U die voor ons gekruisigd bent op het kruis,
vertrap de duivel onder onze voeten.

. تحت أقدامنا:  إسحق الشيطان: صلب على الصليب
ُ 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.
لي ها
،ارحم
،ارحم
. خلصنا وارحمنا
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ  باركوا ع. آمين. يارب بارك
.  قُل البركة.  اغفروا لي. المطانية

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. علي ها المطانية
 باركوا. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ
.  قُل البركة. لي

