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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Aricalpizin qen oucouai @ qen ou`cmy `ncalpiggoc @ qen
ou`ehoou `nte netensai @ je ouahcahni n
` :eoc .
* Bwl `ebolqen netenhyt @ `nnimokmek `nte ]kaki`a @
nem v
` ;onoc nem niathyt@ nem `,rof niben nem panorgi`a.

* Blaast de bazuin op de nieuwe maan, met
bazuingeschal, op uw feestdag, want het is een
verordening van God.
* Verwijdert van uw harten, de duistere gedachten, de
afgunst en onwetendheid, alle slechtheid en bedrog.

 ألنه:  وفي يوم أعيادكم:  بصوت البوق: * بوقوا فـي رأس الشهر
. أمر اللـه
 وكل غش وكل:  والحسد والجهل:  أفكار الظلم: * ِحلوا مـن قلوبكم
. مكيدة
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Genoc niben `nte nipictoc@ ouoh `arisai `naggelikon@ qen

han'almoc nem hanhwc@ nem hanhwdy `m`pneumatikon.
* Dauid`ikon efjw `mmoc@ `f`cmarwout `nje vye;nyou@
qen `vran `mP[oic pi`aga;oc@ icjen ]nou sa `tqa`e `nnicyou.
* Al u geslachten van gelovigen, viert een engelenfeest, met psalmen en lofzangen, en geestelijke
liederen.
* David heeft gesproken: “Gezegend Hij die komt, in
de naam van de Goede Heer, van nu aan en tot de
voleinding.”

:  بمزامير وتـسابيح:  عيدوا مالئكيا: * ياجميع أجناس المؤمنين
. وترانيم روحية
 وإلي:  الصالح منذ اآلن:  مبارك اآلتي بـإسم الرب: * داودية قائلين
. آخر األزمنة
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Eu`erasi
`nje
nimesso]
@
nem
hwb
niben `ete `nqytou @ e;be `pjin`i `mP=,=c Pennou] @
kata `pcaji `nni`provytyc .
* Za,ariac pika;aroc @ qen oup=na `n`agion @ `mpairy]
efjw `mmoc @ ounof `mmo `tseri `nCiwn .
* Het veld en al wat daarop is, verblijde zich, omwille
van de komst van Christus onze God, volgens de
spraken van de profeten.
* De reine Zacharia, sprak evenzo, door de Heilige
Geest, “Jubel, O dochter van Sion.”

 كقول:  من أجل مجيء المسيح إلهنا:  وكل ما فيها: * لتفرح البقاع
.األنبياء
. يا إبنة صهيون:  هكذا إفرحي:  قال بالروح القدس: * زكريا الطاهر
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Yppe ic peouro efnyou @ qen ou`wou nem outai`o @
nem hanhumnoc `enaneu @ eftalyout `eou`ew
` .
* :e`ocebyc `Yca`yac @ afcaji qen ou;e`ori`a @ qen oulac
efsepsop eulalwc @ `ajoc `nnibaki `nte Iouda .
* Zie, uw Koning komt, in glorie en eer, met goede
lofzangen, op een ezel rijdend.
* De vrome Jesaja, sprak door God geïnspireerd,
met een goed sprekende tong, tot de steden van
Juda:

 راكبا علي:  وتسبيح حسن:  بمجد وكرامة: * هوذا ملكك يأتيك
. جحش
 بلسان ماهر حسن:  بالمنطق اإللهي: * تكلم أشعياء عابد اللـه
.  قولوا لمدن يهوذا: النطق
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Ic peten¡ vyet`amahi @ efnyou hwc `nouman`ecwou @
maref`amoni `mpef`ohi @ `n`ecwou `fna]nom] nwou .
* Ke palin peniwt Iakwb pejaf @ `nnear,wn `mmounk
qen Ioudac @ satef`i `mvy`ete`c,y naf @ `etenouf ne
niacpi `nlac.
* “Zie, uw regerende Heer, zal komen als een Herder, om
Zijn kudde te weiden, en troosten.”
* Ook onze vader Jakob sprak, “De scepter zal niet wijken
van Juda, totdat Hij komt, die door alle talen der tongen
geprezen wordt.”

:  يرعي قطيع غنمه:  ربكم العزيز يـأتي كمثل راعي: * ها هو ربكم
. ويعزيهم
 حتي يأتي:  ال تفني الرئاسة من يهوذا: * وقال أيـضا ابونا يعقوب
.  له لغات األلسن: الذي
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Laoc niben nem nivuly @ eu`ejoust `ebol qajwf @
afmour qen ]bw `n`aloli @ `mpefcyj qen ouounof .
* Marenjoc tyren `mpairy] @ nem Ieremiac pe;nanef@
pi`provytyc vai pe Pennou] @ `nnen`skeouai cwtp
nemaf.
* Ieder volk en elke stam, verwachtte Hem, dat
Hij in de wijngaard met blijheid, een ezel
ontbond.
* Laat ons ook roepen, met de goede profeet
Jeremia, “Dit is onze God, die geen gelijke kent.”

.  جحشه بفرح:  يربط في الكرمة:  له تنتظر: * كل الشعوب والقبائل
 ال نحسب:  هذا هو إلهنا:  مع أرميا النبي الفاضل: * فلنقل كلنا هكذا
.آخر سواه

Psalie Watos Voor De Palmzondag

إبصالية واطس ألحد الشعانين

*N
` ;of afjimi `mmwit niben @ `nte ]`epictimy @
aftyic `nIakwb qen oucwouten @ nem Pi=c=l kata `vtomi .
* Xapina menenca nai @ afouwnhf hijen pikahi @
afer`svyr `mmosi ca`mnai @ nem nirwmi `nrem`nkahi .

* Hij kent alle paden, van inzicht, en gaf het in
oprechtheid aan Jakob, en Israël zoals het passend is.
* Toen werd Hij, geopenbaard op aarde, en nam deel
aan de wandel op aarde, met de bewoners van de
aarde.

:  باستقامـة:  وأعـطاها ليعقوب: * هو وجد كل طريق المعرفـة
. وإسرائيل كما يليق
 مع الناس:  وإشترك في المشى:  ظهر علي األرض: * وبغتة بعد هذا
. الترابيين
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Ou`svyri efmeh `n`wou @ vyethemci hijen ni<eroubim @ kata `vry] `mpaiehoou @ af`i `eqoun `eI=l=y=m .
* Piouro `nref;ami`o @ pia;nau `erof cenau `erof @
eftalyout `eou`ew
` @ `ere ni`alwou`i qajwf .
* Een glorievol wonder; Hij die gezeten is op de
Cherubim, is vandaag, binnengetreden in
Jeruzalem.
* De Koning de Schepper, de Onzienlijke is
gezien, rijdend op een ezel, met de kinderen
rondom Hem.

 في مثل هذا:  أن الجالس علي الشاروبيم: * عجبا ممتليء مجدا
.  دخل أورشليم: اليوم
.  واألطفال قدامه:  رأوه راكب أتان:  الغير المرئى: * الملك الخالق
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Rytoc eu`eer'alin @ qen han`cmy ecveri`wou @ ouoh
eu`eer,wreuin @ `ntefmetnis] `nat,arwou .
* Ceerhwc `erof qen ounehci @ eujw vai pe
Emmanouyl @ je `wcanna qen nyet[oci @ vai
pe `pouro `mP=c=l .
* Zij zongen vurig, met een luide stem, en zonder
ophouden, prezen zij Zijn grootheid.
* Prijzend met waakzaam-heid, zeggend “Dit is
Emmanuël, Hosanna in den Hoge, dit is de Koning van
Israël.”

.  بغير سكوت:  ويـمدحون عظمته:  بأصوات حسنة: * يرتلون جهرا
:  أوصنّا في األعالي:  قائلين هذا هوعمانوئيل: * ويسبحـون بـتيقظ
. هذا هو ملك إسرائيل
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Tote afjwk `ebol `m`pcaji@ `nDauid pi=p=natovoroc@
je `ebolqen rwou `nhankouji@ `n`alwou`i akcebte pi`cmou.
* Uperoutoc `nnihebreoc @ au[i `nhanbai nem hanjwit @
ouoh auvwrsou nem nou`hbwc @ `mpef`m;o hijen pimwit.
* Toen werd het woord vervuld, van David de
Geestdrager, “Uit de mond van kleine kinderen, hebt
gij lof bereid.”
* Daarom namen de Hebreeën, palmen en
olijftakken, en spreidden ze samen met hun
klederen, voor Hem op de weg,

:  أن من أفواه األطفال الصغار:  قول داود الالبس الروح: * حينذ كمل
.أعددت سبحا
:  وفرشوها مع ثيابهم:  سعفا وزيتونا: * مـن أجل هـذا أخذ العبرانيون
.أمامه في الطريق
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* Vye;mosi `eh
` ryi `ejwf@ je vai pe qen oume;myi@
vy`etouerhelpic `erof@ `nje piry `nte ]me;myi.
* <ouab `,ouab ouoh `,ouab@ tenhwc `erok qa
nye;nah]@ nem ni`alwou`i han`;ba `nkwb@ ouoh
tenouwst `etekme;nou].

* waarop Hij liep, zeggende “Dit is waarlijk, Hij
die verwacht wordt, de Zon der Gerechtigheid.”
* Heilig, heilig, heilig, wij de gelovigen prijzen U,
met de talrijke kinderen, en wij aanbidden Uw
Godheid.
.  شمس البر:  ال ُمرتجى:  قائلين هذا هـو بالحقيقة: * الذي يسير فيها
 مع األطفال ربوات:  نسبحك نحن المؤمنون: * قدوس قدوس قدوس
.  ونسجـد لالهوتك: أضعاف
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إبصالية واطس ألحد الشعانين

* "wtyr
`mpikocmoc @
`psyri `mV] pimenrit @
enws `ebol enjw `mmoc @ je `wcanna `psyri `nDauid .
* `Wcanna `ntec'ictyc @ moi nan `nou`hmot nem ounai @
qen `p`ehoou `nte ]`kricic @ nai nan kata peknis] `nnai .
*O Verlosser van de wereld, de Geliefde Zoon van
God, wij roepen en zeggen: “Hosanna aan de Zoon
van David.”
* Hosanna in den Hoge, schenk ons genade en
ontferming, op de Dag des Oordeels, wees ons
genadig volgens Uw grote genade.

. أوصنّا يا إبن داود: نصرخ قائلين: إبن اللـه الحبيب:* يا مخلص العالم
 وإرحمنا:  في يوم الدينونة:  إمنحنا نعمـة ورحـمة: * أوصنّا في العُال
. كعظيم رحمتك
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أرباع الناقوس

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël,
gezegend Hij die komt in de Naam, van de Heer van de
machten.
.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

* F3ethemci higen Nixerovbim :
a4talo4 `eov`e`w : a42e `eqovn `eI=l3
= =m :
ov pe paini25 n
` 0ebio .

* Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, af talof e-oe
e-o, af she iegon ie Jerosaliem, oe pe pai nishtie in
seveejo.

:  إفطالوف إي أو إي أو: * في إيت هيمسى هيچين نى شيروبيم
.  أوبي باى نيشتى إن ثيڤيو: أفشي إيخون إيروساليم
* Hij die gezeten is op de Cherubijnen, reed op een ezel, en
Hij kwam naar Jeruzalem, wat een grote nederigheid.

 ما هو:  ركبا على جحش:  دخل أورشليم: * الجالس على الشاروبيم
. هذا التواضع العظيم
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أرباع الناقوس

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

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

*`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 هيريني: * إبؤرو إنتي تي هيريني
. كانين نوفي نان ايفول: نان انتيك هيريني
*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
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أرباع الناقوس

* Gwr `ebol `nnigagi : `nte 5ek`kl3ci`a
: `aricobt `eroc : `nneckim 2a `eneh.
* Khoor evol en nie khazj-ie: ente tie ekliesia:
a-rie sobt eros: en nes kiem sha eneh.
 آرى سوبت:  إنتي تي إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجي
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبــد
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أرباع الناقوس

* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

 خين إب:  خين تين ميتي تينو: * إممانوئيل بين نوتي
اوواو
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس
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أرباع الناقوس

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين إبسيشي نيم نين سوما: لتشو إن ني شوني
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا
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أرباع الناقوس

* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v : ge (ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje akie
ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك إى آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.أتـيت و خلصتنا
Index - الفهرس
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Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

%par0enoc

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw `mm3i `n`al30in3 :
xere `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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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 آرى 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
Index - الفهرس

Doxologieën Voor De Palmzondag
ذوكصولوجيات أحد الشعانين

)(1
De Eerste Doxologie

الذوكصولوجية األولى

De eerste doxologie
) 1 ( الذوكصولوجية االولي
* Aricalpizin qen ovcovai : qen
ov`cm3 `ncalpijjoc : qen ov`ehoov
`nneten2ai : ge ovahcahni n
` 0eoc .
* Ari sal-pi-zien gen oe so-wei, gen oe esmie in sal
pen ghos, gen oe eho-oe in ne ten shai, zje oe ah
sahnie in se-os.

: خين أو إسمى إنصال بين غوس: أوصواى
* أري صال بيزين خين
ّ
.  چي أو أهصاهنى إن ثيؤس: خين أو إيهوأو إن ني تين شاى
* Blaast de bazuin op de nieuwe maan, met
bazuingeschal, op uw feestdag, want het is een
verordening van God.

. ألنه أمر هللا:  فى يوم أعيادكم:  بصوت البوق: * بوقوا فى رأس الشهر

De eerste doxologie
) 1 ( الذوكصولوجية االولي
* F3ethemci higen Nixerovbim : a4talo4 `eov`e`w :
a42e `eqovn `eI=l=3=m : ov pe paini25 `n0ebio .
* Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, af talof
e-oe e-o, af she iegon ie Jerosaliem, oe pe pai
nishtie in seveejo .

:  إفطالوف إي أو إي أو: * في إيت هيمسى هيچين نى شيروبيم
.  أوبي باى نيشتى إن ثيڤيو: أفشي إيخون إيروساليم
* Hij die gezeten is op de Cherubijnen, reed op een
ezel, en Hij kwam naar Jeruzalem, wat een grote
nederigheid.
 ما:  ودخل الى أورشليم:  ركب على أتان: * الجالس على الشاروبيم
. هذا التواضع العظيم

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

* Kata `fr35 `eta4goc : `nge David qen piyalmoc :
ge `4`cmarwovt `nge f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom

* Kata ifritie etaf khos, inzje Davied gen pi
ipsalmos, zje if ismaroot inzje fie esneejo, gen
ifran im Ipshois inte nie khom.

:  إنجي دافيد خين بي إبصالموس: * كاطا إفريتى إيطاف جوس
 خين إفران إم إبشويس إنتي: چي إف إسمارواوت إنجي فى إثنيّو
. ني جوم
* Zoals David heeft gezegd; in het Boek van de
Psalmen, “Gezegend Hij die komt in de Naam, van
de Heer van de machten.”
. باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  داود فى المزمور: * كما قال

De eerste doxologie
) 1 ( الذوكصولوجية االولي
* Palin on a4gw `mmoc : ge `ebol qen
rwov `nhankovgi : `n`alwov`i nem n3e0ovemsi : `n0ok
akcebte pi`cmov.
* Palin on af kho immos, zje ivol gen ro-oe in
han kozj-ie, in alo-owie nem nie es oe-em
etshie, insok ak sevte pi ismo.

:  چي إيڤول خين روأو إن هان كوچى: * بالين أون آفجو إمموس
.  إنثوك أك سيبتي بى إسمو: أووى نيم نى إث أو إميتشى
ّ إن ألو

* En hij heeft eveneens gezegd, “Uit de mond van
kinderen, en zuigelingen, hebt Gij lof bereid.”

 أعددت:  األطفال والرضعان:  أن من أفواه: * وقال أيضا
. سبحا

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

* Tote a4gwk `ebol `mpicagi : `nte David
pi`pnevmatoforoc
:
ge
ebol
qen
rwov `nhankovgi `n`alwov`i : `mpair35 e4gw `mmoc .

* Tote af khok ivol im pi sazj-ie, inte Davied pi
ipnevma-to-foros, zje ivol gen ro-oe in han
kozj-ie in alo-owie, im pai ritie ef kho immos.
: إنتى دافيد بى إبنڤما طوفورو: * توتي أفجوك إيڤول إمبى صاچى
 إم باى ريتى إفجو: آلوأووى
چي إيڤول خين روأو إنهان كوچى إن
ّ
. إمموس
* Toen werd het woord vervuld, van David de Geestdrager,
uit de mond van kinderen, en zuigelingen evenzo zeggende.

:  من أفواه األطفال الصغار:  قول داود الروحى: * حينئذ كمل
. هكذا قائال

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

* Cehwc `ero4 qen ovnehci : avge fai pe Emmanov3l
: `wcanna qen n3etsoci : fai pe `povro `mPi=c=l .

* Se hos irof gen oe nehsie, af zje fai pe
Emmano-iel, Osanna gen nie et-etshosie, fai
pe ip oro im Pisra-iel.

:  أف جي فاى بي إممانوئيل: * سي هوس إيروف خين أونيهسى
.  فاى بي إبؤرو إم بسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
* Zij prijzen Hem waakzaam, zeggende “Dit is
Emmanuël, Hosanna in den Hoge, dit is de Koning
van Israël.

 أوصنا فى:  قائلين هذا هو عمانوئيل: * يسبحونه بيقظة
.  هذا هو ملك إسرائيل: األعالى

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

* Aniov`i `mPu `nni23ri `nte F5: aniov`i `mPu `nov`wov nem
ovtai`o
:
e` 2l3lov`i
`ebol
`mPennov5 :
qen
hando7olojia `n`cmov .
* Anie-owie im Ipshois in nie shirie inte Ifnotie, anieowie im Ipshois in oe-o-oe nem oe tajo, eshlie-lowie
ivol im Pennotie, gen han zoksolo-kheeje in esmo.

أووى إم
ّ  آني: أووى إم إبشويس ني شيرى إنتي إفنوتى
ّ * أني
: ووى إيڤول إم بين نوتى
ّ ّ إشليل: اوطايو
ُ او نيم
ُ او او
ُ إبشويس إن
. خين هان ذوكصولوجيّا إن إسمو
* Geeft de Heer O zonen van God, geeft de Heer glorie en
eer, verheugt u in onze God, met lofzangen van zegening.

 هل ِلّوا:  قدموا للرب مجدا وكرامة: * قدموا للرب أبناء هللا
.  بتماجيد البركة: إللهنا

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

*`N0ok F5 `4er2av nak : `nge pigw qen Ciwn : nem
I=l=3=m ev`e nak : `nhanevx3 2a ni`ewn .

* Insok Ifnotie if er shav nak, inzje pi kho gen
Sion, nem Jerosaliem ev e-tie nak, in han ev
kie sha nie e-on.

 نيم:  إنچي بي جو خين سيّون: * إنثوك إفنوتى إف إير شاف ناك
.  إنهان إفشى شانى إي أون: يروساليم إڤ إيتى ناك
* U bent God aan U komt toe, lofzang in Sion en
Jeruzalem, zij zenden tot U, gebeden tot in
eeuwigheid.

 وفى أورشليم:  النشيد فى صهيون: * أنت هللا يليق بك
. النذور إلى الدهور: يقدمون لك

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

* `Wcanna qen n3etsoci : fai pe `povro `mPi=cl
: `4`cmarwovt `nge f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte
nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im
Pisra-iel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen
ifran im Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël,
gezegend Hij die komt in de Naam, van de Heer
van de machten.
 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
. القوات

De eerste doxologie

)1(

الذوكصولوجية االولي

* Tenhwc `erok ten]`wou naf @ tenerhou`o [ici `mmof @
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan kata
peknis] `nnai.

* Ten hoos erok ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o
etshie-sie emmof, hoos aghathos oewoh em
mai roomie, nai nan kata pek nieshtie en nai.
هواو تشيسى
 تين إير: اوواو ناف
* تين هوس إيروك تين تى
ُ
ُ
 ناى نان كاطا بيك:  هوس آغاثوس أووه إم ماى رومى: إمموف
.نيشتى إن 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 رحمتك:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: * نسبحه ونمجده
Afsluiting van de Doxologieën - ختـام الــذكصــولــوجيــــات

)(2
De Tweede Doxologie

الذوكصولوجية الثانية

De tweede doxologie

)2(

الذوكصولوجية الثانية

* David
jar
pihvmnodoc
:
ovoh
`povro
`mPi=c=l
:
a4gw `mp
` tai`o `mpaini25 n
` 2ai : `mpair35
e4gw `mmoc.
* Davied ghar pi himnozos, owoh ip oro im Pisra-iel,
af kho im ip tajo im pai nishtie in shai, im pai ritie ef
kho immos.

 إفجو إم إبطايو إم:  أووه إبؤرو إم بسرائيل: * دافيد غار بى هيمنودوس
.  إم باي ريتى إفجو إمموس: باى نيشتى إن شاى
* Want David de Psalmist, en de Koning van Israël,
heeft gesproken over de grote eer van dit feest,
evenzo zeggende.

 العظيم هكذا:  نطق بكرامة هذا العيد:  وملك إسرائيل: * ألن داود المرتل
: قائال

De tweede doxologie ) 2 ( الذوكصولوجية الثانية
* Ge `ebolqen rwov `nhankovgi : `n`alwov`i nem
n3e0ovemsi : `n0ok akcebte pi`cmov : kata
petehnak Pu .
* Zje ivol gen ro-oe in han khozj-ie, in alo-owie
nem nie es oe em etshie, insok ak sevte pi
esmo, kata pe teh-nak Ipshois.

ألوأووى نيم نى إث
 إن: * چي إيڤول خين روأو إنهان كوجى
ّ
. كاطا بي تيهناك إبشويس:  إنثوك أك سيبتى بى إسمو: أوإميتشى
* “Uit de mond van kinderen, en zuigelingen, hebt
Gij lof bereid, volgens Uw wil O Heer.”

:  أنت أعددت سبحا:  األطفال والرضعان: * أن من أفواه
. كإرادتك يارب

De tweede doxologie ) 2 ( الذوكصولوجية الثانية
* C`cq3ovt on `mpererho5 : `w `t2eri `nCiwn : h3ppe
jar peovro e4n3ov ne : e4tal3ovt `egen ovc3g .
* Is is-gie-ot on im per er hotie, o it sherie in
Sion, hippe ghar pe oro ef neejo ne, ef talie
oet iezjen oe siezj.
 هيبّي:  أو إتشيرى إن سيّون: * إس إسخيُّوت أون إمبير إيرهوتى
.  إفطاليوت إيجين اوسيج: غار بي أورو إفنيٌّو ني
* En er staat eveneens, “Vreest niet gij dochter van
Sion, zie uw koning komt tot u, rijdende op een
ezel.”
 راكبا: ملكك يأتي ِك
 هوذا:  يا إبنة صهيون: * ومكتوب أيضا ال تخافى
ِ
. على جحش

De tweede doxologie ) 2 ( الذوكصولوجية الثانية
* Ov pe paini25 `n0ebi`o : f3`eta4ai4 `nge Pen=c=w=r
: `eta42e `eqovn `eI=l=3=m : `eta4`al3i `eov`e`w.
* Oe pe pai nishtie in seveejo, fie etaf aif inzje
Pensotier, etaf she iegon ie Jerosaliem, etaf
alie ie e-oe e-o.

:  فى إيطاف أيف إنچي بين سوتير: * أوبى باى نيشتى إن ثيڤيّو
.  إيطاف آلي إي أو إي أو: إيطاف شي إيخون إي ييروساليم
* Wat een grote nederigheid, die onze Verlosser
ondergaan heeft, toen Hij Jeruzalem binnenkwam,
rijdende op een ezel .

 لما دخل الى:  الذى صنعه مخلصنا: * يا لهذا التواضع العظيم
.  راكبا على أتان: أورشليم

De tweede doxologie ) 2 ( الذوكصولوجية الثانية
* `Mfoov jar avgwk `ebol : `nge nai`prof3ti`a :
hanovon avsi `nhanbai : nem han`kladoc `nte
hangwit .
* Im fo-oe ghar av khok ivol, inzje nai
iprofieteeje, han oe-on af etshie in han vai,
nem han ik lazos inte han khoit.

 هان أوأون:  إنجي ناى إبروفيت ِيّا: * إمفوأو غار أفجوك إيفول
.  نيم هان إكالذوس إنتي هان جويت: أفتشى إنهان فاى
* Vandaag zijn deze, profetieën vervuld, sommigen
namen palmtakken, en olijftakken.

:  البعض أخذوا سعف النخل:  هذه النبوات: * اليوم كملت
. وأغصان الزيتون

De tweede doxologie

)2(

الذوكصولوجية الثانية

* Hankexwovni
avfwr2
`nnov`hbwc
:
hi
pimwit `mpe4`m0o : ni`alwov`i avw2 `ebol:
ge `wcanna `p23ri `nDavid .

* Han ke ko oe-nie af forsh in no ehvos, hi pi
moit im pef imso, ni aloowie af osh ivol, zje
osanna ip shirie in Davied.
 هى بي مويت إمبيف: * هان كى كوأونى أڤ فورش إن نو إهڤوس
.  جي أوصنَّا إبشيرى إن دافيد: ألوأووى أڤ أوش إيڤول
 نى: إمثو
ُّ
* En anderen spreidden hun klederen, op de weg
voor Hem, en de kinderen riepen zeggende,
“Hosanna de Zoon van David.”
 واألطفال صرخوا:  فى الطريق أمامه: * وآخرون فرشوا ثيابهم
.  أوصنا إلبن داود: قائلين

De tweede doxologie
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الذوكصولوجية الثانية

* `Wcanna qen n3etsoci : fai pe `povro `mPi=cl
: `4`cmarwovt `nge f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte
nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im
Pisra-iel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen
ifran im Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
* .  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël,
gezegend Hij die komt in de Naam, van de Heer
van de machten.
 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
. القوات

De tweede doxologie
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* Tenhwc `erok ten]`wou naf @ tenerhou`o [ici `mmof @
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan kata
peknis] `nnai.

* Ten hoos erok ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o
etshie-sie emmof, hoos aghathos oewoh em
mai roomie, nai nan kata pek nieshtie en nai.
هواو تشيسى
 تين إير: اوواو ناف
* تين هوس إيروك تين تى
ُ
ُ
 ناى نان كاطا بيك:  هوس آغاثوس أووه إم ماى رومى: إمموف
.نيشتى إن 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 رحمتك:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: * نسبحه ونمجده
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* F3ethemci higen Nixerovbim : higen
pi`0ronoc `nte pe4`wov : a4hemci `e`hr3i `egen
ov`e`w : a42e `eqovn `eI=l=3=m .
* Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, hizjen pi
isronos inte pef o-oe, af hemsie ie ehrie iezjen oe eo, af she iegon e Jerosaliem.

 هيجين بى إثرونوس إنتي بيف: * فى إت هيمسى هيجين نى شروبيم
.  أفشي إيخون إي يروساليم:  أفهميسى إإهرى إيجين أو إي أو: أوأو
* Hij die gezeten is op de Cherubijnen, op de troon van
Zijn glorie, zat op een ezel, en kwam Jeruzalem
binnen.

:  جلس على جحش:  على كرسى مجده: * الجالس فوق الشاروبيم
. ودخل إلى أورشليم

De derde doxologie
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* B30anai`a nem B30faj3 : qaten pitwov `nte nigwit
: `eta4ovwrp `nne4ma03t3c : `ebol `mmav `nge P=x=c .

* Viesanie-a nem Biesfakhie, ga-ten pi to-oe
inte nie khoit, etaf oeorp in nef masities, ivol
immav inzje Pegrestos.

:  خاتين بى طوأو إنتي نى جويت: * فيثانيا نيم فيث فاجى
 إيڤول إمماڤ إنچي: إيطاف أوأورب إن نّيف ماثيتيس
. بخرستوس
* Bij Betanië en Betfage, aan de Olijfberg, toen
zond Jezus, twee discipelen uit.

 لما أرسل:  عند جبل الزيتون: * بيت عنيا وبيت فاجى
.  تلميذيه من هناك: المسيح
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* Avbwl `ebol `n5`e`w : nem pic3g av`enov na4 :
avfwr2 `nnov`hbwc `egwov : a4hemci ca`p2wi `mmwov .

* Af vol ivol in tie e-o, nem pi siezj af e-no naf,
af forsh in no eh-vos ie kho-oe, af hemsie sa
ipshoi im mo oe.

 أڤ:  نيم بى سيج أڤ إينو ناف: * أف فول إيڤول إنتى اي أو
.  آفهيمسى صا إبشوى إمموأو: فورش إن نّو إهڤوس إيجوأو
* Zij maakten de ezelin en het veulen los, en zij
brachten ze tot Hem, en legden hun klederen erop, en
zij lieten Hem daarop zitten.

 وفرشا ثيابهما:  وأتيا بهما إليه: * فحال األتان والجحش
.  فجلس فوقهما: عليهما
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* Eta4qwnt `nge P=x=c : `enica `nte I=l=3=m : avra2i `nge
nim32 nem nima03t3c : e0be nigom `etavnav `erwov .
* Etaf gont inzje Pegrestos, e-nie sa inte
Jerosaliem, af rashi inzje nie miesh nem nie
masities, esve nie khom etaf nav ero-oe.

:  ايني صا إنتي ييروساليم: * إيطاف خونت إنچي بخرستوس
 إثڤي نى جوم إيطاڤ ناڤ: أڤراشى إنچي نى ميش نيم نى ماثيتيس
. إيروأو
* En toen Christus, Jeruzalem naderde, begonnen
de scharen en de discipelen zich te verblijden, door
alle machtige werken die ze hadden gezien.
 فرحت الجموع مع:  إلى نواحى أورشليم: * ولما قرب المسيح
.  من أجل القوات التى رأوها: التالميذ
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* Ni`alwov`i `nte nihebreoc: avgw `mpihvmnoc `nte `tfe:
ge `wcanna`qen n3etsoci : fai pe `povro `mPi=cl .

* Nie alo-owie inte ni hevre-os, af kho im pi
himnos inte etve, zje osanna gen nie
etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel.

 أڤجو إمبى هيمنوس إنتي: ألوأووى إنتي نى هيب ريؤس
* نى
ّ
.  فاى بي إبؤرو إم بسرائيل:  چي أوصنّا خين نى إتتشوسى: إتفي
* De kinderen van de Hebreeën, verkondigden de
hemelse lofzang, “Hosanna in den Hoge, Dit is de
Koning van Israël.”

 أوصنا في:  نطقوا بالتسبيح السمائي: * أطفال العبرانيين
.  هذا هو ملك إسرائيل: األعالي

De derde doxologie
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* Niev`ajjelion averme0re : evgw `mmoc `mpair35 :
ge a4talo4 `eov`e`w : kata `ptvpoc `nnixerovbim .
* Nie ef ankhelion af er mesre, ef kho immos
im pai ritie, zje af talof e-oe e-o, kata ip tipos
in nie Sherobiem.

 إڤجو امموس إمباي ريتى: * نى إيف أنجيليون أڤ ايرميثري
 كاطا إب تيبوس إن نى:  چي أفطا لوف اي أو اي أو:
. شيروبيم
* Het evangelie getuigde, evenzo zeggende, “Hij zat
op een ezel, als een toonbeeld van de Cherubijnen.”

 كمثل:  أنه ركب الجحش:  قائلة هكذا: * األناجيل شهدت
. الشاروبيم
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* Nicaq de hwov `nte 5ek`kl3ci`a : avw2 `ebol
evgw `mmoc : ge `4`cmarwovt `nge Pu I=3c : f3`e` ta4`i
a4cw5 `mmon .

* Nie sag ze ho-oe inte tie ik-ik- lieseeje, af
osh ivol ef kho immos, zje if esmaro-ot inzje
Ipshois Iesos, fie etaf ie af sotie immon.
: أڤ أوش ايڤول إفجو إمموس: * نى صاخ ذي هوأو إنتي تى إكليسيّا
 فى إيطاف إى أفسوتى: چي إف إسماروأوت إنچي إبشويس ايسوس
. إممون
* De leraren van de kerk, riepen ook zeggende, “Gezegend
is de Heer Jezus, die kwam en ons verloste.”

 الذى:  مبارك الرب يسوع:  صرخوا قائلين: * ومعلموا الكنيسة أيضا
. أتى وخلصنا
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* Anon de hwn tenhwc `ero4 : nem ni`alwov`i
et`cmarwovt : `etav`tcabwov qen Pi=p=na =e0
= v :
ge `wcanna p
` 23ri `nDavid .
* Anon ze hon ten hos irof, nem nie alo-owie et
esmaro-ot, etaf it savooe gen pi Ipnevma es-oweb,
zje osanna Ipshirie in Davied.

: أووي إت إسماروأوت
ّ  نيم نى ألو: * أنون ذي هون تين هوس إيروف
.  چي أوصنّا إبشيرى إن دافيد: إيطاڤ إتصافوأو خين بي إبنڤما إثواب

* En ook wij prijzen Hem, met de gezegende
kinderen, onderwezen door de Heilige Geest,
“Hosanna de Zoon van David.”
 الذين تعلموا من:  مع األطفال المباركين: * ونحن أيضا نسبحه
.  قائلين أوصنا إلبن داود: الروح القدس

De derde doxologie
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* `$`cmarwovt `nge f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom:
ovoh qen te4mah`cnov5 `mparovci`a : `4erhov`osoci 2a
ni`eneh .

* If esmaro-ot inze fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom, owoh gen tef mah isnotie
im paroe-seeje, if er ho-oe etshosie sha nie eneh.
:  خين إفران إم إبشويس إنتي نى جوم: * إف إسماروأوت إنچي فى إثنيُّو
. إف إير هوأو تشيسي شانى إينيه: أووه خين تيف ماه إسنوتى إم باروسيّا

* Gezegend Hij die komt, in de Naam van de Heer
van de machten, en in Zijn wederkomst, zal Hij
voor eeuwig verheven worden.

:  وفي ظهوره الثاني:  باسم رب القوات: * مبارك اآلتي
.يزداد رفعه إلى اآلباد
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* Tenhwc `erok ten]`wou naf @ tenerhou`o [ici `mmof @
hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi @ nai nan kata
peknis] `nnai.

* Ten hoos erok ten tie oo-oe naf, ten er hoe-o
etshie-sie emmof, hoos aghathos oewoh em
mai roomie, nai nan kata pek nieshtie en nai.
هواو تشيسى
 تين إير: اوواو ناف
* تين هوس إيروك تين تى
ُ
ُ
 ناى نان كاطا بيك:  هوس آغاثوس أووه إم ماى رومى: إمموف
.نيشتى إن 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 رحمتك:  كصالح ومحب البشر:  ونزيده علوا: * نسبحه ونمجده
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* 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 آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
Index - الفهرس
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Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Evlojimenoc
:
`oerxomenoc
:
en `onomati kvriov : palin en `onomati
kvriov.
Ev lokhie menos, o ergo menos, en o no matie
kirio, palin en o no matie kirio.
 بالين إن:  إن أونوماتى كيريّو:  أو إيرخو مينوس: إڤلوجيمينوس
. أونوماتى كيريّو
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren en
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
،  وأيضا باسم الرب، مبارك اآلتى باسم الرب

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
`Wcanna tw`vi`w David : palin tw`vi`w
David : `Wcanna en tic `vyictic : palin
en tic `vyictic .
Osanna to eejo Davied, palin to eejo Davied,
Osanna en ties ipsis ties, palin en ties ipsis ties.
 أوصنّا إن تيس إبسيس:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
.  بالين إن تيس إبسيس تيس: تيس
Hosanna aan de Zoon van David en hosanna aan de
zoon van David. Hosanna in den hoge en hosanna
in den hoge.
 وأيضا فى،  أوصنّا فى األعالى،  وأيضا إلبن داود، أوصنّا إلبن داود
، األعالى

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
` canna baceli tov Icra3l : palin
W
bacili tov Icra3l : Ten eryalin
engw `mmoc : =a=l =a=l =a=l .
Osanna va se-lie to Israiel, palin va se-lie to Isra-iel,
Ten er ipsalien en kho immos ellieloje, ellieloje,
ellieloje.

 تين إير:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.إبصالين إنجو إمموس الليلويا الليلويا الليلويا
Hosanna aan de koning van Israël en hosanna aan de
koning van Israël, Laat ons zingen, zeggende: Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
 هلليلويا هلليلويا:  فلنرتل قائلين،  وأيضا ملك إسرائيل، أوصنّا ملك إسرائيل
. هلليلويا

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Pi`wov fa Pennov5 pe : palin pi`wov
fa Pennov5 pe.

Pie o-oe fa Pennotie pe, palin pie o-oe fa Pennotie
pe.
.  بالين بى اواوفا بين نوتى بي: بى اواوفا بين نوتى بي
Ere zij onze God en ere zij onze God.

.  وأيضا المجد هو إللهنا، المجد هو إللهنا
Index - الفهرس
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المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(1)
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الطرح
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الطرح

ص ْوت َ َك ِبقُ َّوة
َ صعَ ْد
ّ ِ َعلَى ا ْل ِجبَا ِل ا ْلعَا ِليَ ِة يَا ُمب
ْ ِإ
َ  ا ِْرفَ ْع،ش َر ِص ْهيَ ْو َن
ُيك َوأ ُ ْج َرتُهُ َمعَه
َ ور
ّ ِ ََوب
ِ  قُ ْل ِل ُمد ُِن يَ ُهوذَا ُه َوذَا َم ِلك ُِك يَأ ْ ِت،ش ِلي َم
ُ ُ ش ْر أ
َ الرا ِعي الَّ ِذي يَ ْرعَى قَ ِطي َع
 َو ِب ِذ َرا ِع ِه،غنَ ِم ِه
َّ  ِمثْ ُل. َوع ُْملَتُهُ قُدَّا َمه
. يع يَ ْج َم ُع ا ْل ُح ْمالَ َن
َّ
ِ ِالرف
Beklim hoge bergen, O Prediker van Sion.
Verhef Uw stem in kracht en predik tot
Jeruzalem en zeg tot alle streken van Judea,
“Zie uw Koning zal tot uw komen, met Zijn
vergelding bij Zich.” Als een Herder die zijn
kudde weidt en met een uitgestrekte arm de
lammeren verzamelt.

Expositie

(1)

الطرح

. سالَم
ِ ومي َز ِيّ ِني أ َ ْب َوابَ ِك فَ ِإ َّن ا ْب َن
ُ ّهللا آت َو ُه َو يُ َخ ِل
ِ ُق
َ ارة َو
َ ص ِك ِب َط َه
َ ين قَا ِئ ِل
َ ص ِار ِخ
َ ُ وك يَأْت
.َاو َد
َ  أُو: ين
َ ون ِإلَ ْي ِه ِبفَ َرح
ِ ُُه َوذَا بَن
ُ صنَّا ِال ْب ِن د

Verhef en versier uw poorten want de Zoon
Gods komt. En Hij zal u met reinheid en vrede
verlossen. Zie, all uw zoons zullen tot Hem
naderen met vreugde, en zullen verkondigen
zeggende: “Hosanna de Zoon van David.”

Refrein

المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

Expositie

(1)

الطرح

َّ اجي ِع ْن َد َجبَ ِل
س َل اثْنَ ْي ِن ِم ْن
ُ سو
ِ ع ِم ْن بَ ْي
َ  أ َ ْر،ون
ُ َب ي
َ لَ َّما قَ ُر
ِ َت ف
ِ ُ الز ْيت
َان أَتَانا
ِ  فت َ ِجد، "ا ِْذ َهبَا ِإلَى ا ْلقَ ْريَ ِة الَّ ِتي أ َ َما َم ُك َما: تَالَ ِمي ِذ ِه قَا ِئال
َ َم ْربُو
 َو ِإ ْن قَا َل لَ ُك َما أ َ َحد، فَ ُحالَّ ُه َما وأ َ ِتيَا ِني ِب ِه َما،طة َو َج ْحشا َمعَ َها
. الرب ُم ْحتَاج ِإلَ ْي ِه َما
َ
َّ : ش ْيئا فَقُوال
En toen hij Bethfage naderde aan de Olijfberg,
toen zond Jezus twee discipelen en zei tot
hen: Gaat naar het dorp dat tegenover u ligt,
en terstond zult u een ezelin gebonden vinden
en een veulen bij haar; maakt ze los en brengt
ze Mij. En als iemand u iets zegt, dan moet u
zeggen : De Heer heeft ze nodig.

Expositie

(1)

الطرح

َ َ  َو َو َجدَا األَت،ان َك َما قَا َل لَ ُه َما
،ش َم ْربُو َط ْي ِن
َ فَذَ َه
َ ان َوا ْل َج ْح
ِ َب ال ِت ّ ْل ِميذ
 "قُولُوا: ي ِ ا ْلقَا ِئ ِل
ّ  ِل َك ْي يَ ِت َّم َما ِقي َل ِبالنَّ ِب،فَ َحالَّ ُه َما َوأَتَيَا ِب ِه ِما ِإلَ ْي ِه
علَى أَتَان َو َج ْحش ا ْب ِن
َ  ُه َو َذا َم ِلك ُِك يَأ ْ ِتي ِك َرا ِكبا: ِال ْبنَ ِة ِص ْهيَ ْو َن
." أَتَان
En toen de twee discipelen deden zoals Hij hen
geboden had, vonden zij een veulen en een ezel
vastgebonden en zij maakten het los en gingen
naar Hem toe. Dit nu is gebeurd, opdat vervuld
werd wat gesproken is door de profeet, die zei:
'Zegt aan de dochter van Sion: Zie, uw koning
komt tot u, gezeten op een ezelin en op een
veulen, het jong van een lastdier'.

Expositie

(1)

الطرح

ب ِح َمارا َوأَتَانا
َ س
َ َارو ِبي َم َر ِك
َ  أ َ َّن ا ْل َجا ِل،ب ا ْلعَ ِظ ِيم
ِ يَا ِل ْلعَ َج
ُ علَى الش
،ت
َ س
ِ اوا
َّ ض َولَ ْم يَتْ ُر ِك ال
ِ علَى األ َ ْر
َ س َم
ُ َكالت َّ ْد ِب ِير ! فَ ِإنَّهُ ُه َو ا ْل َجا ِل
ْ ُمت َّ ِكئ ِفي ِح
َ ّ أ َ ْوالَ ُد ا ْل ِع ْب َرا ِن ِي.ش ِلي َم
ين فَ َرشُوا
َ ور
ُ ُ ض ِن أ َ ِبي ِه َو َكا ِئن ِفي أ
َ ست ُ ُر
ون ُو ُجو َه ُه ْم ِبأ َ ْجنِ َحتِ ِه ْم
ْ ََّارو ِبي ُم َمعا ي
ُ  َوالش،ُثَيَابَ ُه ْم قُدَّا َمه
Wat een groot mysterie, Hij die gezeten is op
de Cherubijnen heeft gezeten op een ezel,
gelijk geschreven staat. Hij was op aarde en
verliet de hemelen niet. Zittend in de boezem
van Zijn Vader, en aanwezig in Jeruzalem. De
kinderen van de Hebreeën, spreidden hun
klederen voor Hem en de Cherubijnen
bedekken hun gelaat met hun vleugelen.

Expositie

(1)

الطرح

َ س ُكتُ قَائِ ِل
َ َو ُه ْم يُ َم ِ ّجد
ارك ُه َو َم ْج ُد
ْ َ شفَاه الَ ت
ْ ُون ِبا
ِ ستِ ْحقَاق ِب
َ َ ُمب: ين
َ ون قَا ِئ ِل
َ س ِبّ ُح
َ س ْل ُم
: ين
َ ُ َو َه ُؤالَ ِء َكانُوا ي. َّس
َ الر ِبّ ِفي
ِ ون َجبَ ِل ِه ا ْل ُمقَد
َّ
. صنَا
ُ سو
َ َّسي ُح الَّ ِذي أَتَى َو َخل
َ أُو
ِ ع ا ْل َم
ُ َارك ي
ُ صنَّا ِال ْب ِن د
َ ََاو َد ُمب
Zij
prezen
Hem
waardig
met
een
onophoudelijke stem en zeiden :“Gezegend zij
de glorie van de Heer in Salmon, de berg van
Zijn Heiligheid. En zij prezen en zeiden:
Hosanna de Zoon van David. Gezegend zij de
Heer Jezus Christus, die kwam om ons te
verlossen.
/

/

/

Refrein

المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(2)
Expositie
الطرح

Expositie

َاِ ْبتَدَأ
الَّ ِتي
َم ِل ُك

(2)

الطرح

َّ ع ِع ْن َد ُم ْن َحد َِر َجبَ ِل
،ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ُ َب ي
َ لَ َّما قَ ُر
ُ ُ ون آتِيا ِإلَى أ
ِ ُ الز ْيت
َ س ِبّ ُح
َ ور التَّالَ ِمي ِذ يَ ْف َر ُح
ت
ِ  أل َ ْج ِل ا ْلقُ َّوا، هللا
َ ُون َوي
ِ كُل ُج ْم ُه
َ ون
َ َن
َ ين قَا ِئ ِل
َ ص ِار ِخ
صنَّا ِفي األَعَا ِلي َهذَا ُه َو
َ  أُو: ين
َ ظ ُرو َها
. َاو َد
َ س َرائِي َل أُو
ْ ِإ
ُ صنَّا ِال ْب ِن د

Toen Jezus Christus de Olijfberg naderde, op
weg naar Jeruzalem, begonnen alle discipelen
zicht te verblijden en zij prezen God met een
krachtige stem; wegens de krachten die
geschied waren. Zij riepen en zeiden:
“Hosanna de Zoon van David, Hosanna in den
Hoge, dit is de Koning van Israël.

Refrein

المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

Expositie

(2)

الطرح

ع آت
َ سو
َ لو ِفي ا ْلغَ ِد لَ َّما
ُ َس ِم َع ا ْل َج ْم ُع ا ْل َكثِي ُر الَّ ِذي َجا َء ِإلَى ا ْل ِعي ِد أ َ َّن ي
َ
 َوكانُوا، سعُوفَالنَّ ْخ ِل َو َخ َر ُجوا ِل ِلقَا ِئ ِه
َ ور
ُ  أ َ َخذُوا، ش ِلي َم
ُ ُ ِإلَى أ
َ ون قَا ِئ ِل
َ ص ُر ُخ
صنَّا
َ َ صنَّا ِفي األ
ْ َي
َ س َرا ِئي َل أُو
َ  أُو: ين
ْ عا ِلي َهذَا ُه َو َم ِل ُك ِإ
. َاو َد
ُ ِال ْب ِن د
De volgende dag, toen de grote menigte die
naar het feest was gekomen, hoorde dat
Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de
takken van de palmbomen en gingen uit Hem
tegemoet, en riepen : Hosanna in den Hoge,
dit is de Koning van Israël.

Refrein

المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

Expositie

(2)

الطرح

َ ّع ا ْل ِع ْب َرانِ ِي
 َوفَ َرشُوا ثِيَابَ ُه ْم ِفي،ستِ ْقبَا ِل ِه
ُ َو ُج ُمو
ْ يرةُ َخ َر ُجوا ِال
َ ِين ا ْل َكث
ش َج ِر
َّ صانا ِم َن ال
َ  َو قَ ْوم قَ َطعُوا أ َ ْغ،صنَا
ُ ّير ِفي َها ُم َخ ِل
ِ َيق الَّ ِتي ي
ُ س
ِ ال َّط ِر
ُيرو َن أ َ َما َمه
َ  َوالَّ ِذ. يق
َ ور
ْ َو َخ َر ُجوا َم
ِ َين ي
ُ س
ِ س ُر
ِ ين َوفَ َرشُوها َ ِفي ال َّط ِر
َ ون قَا ِئ ِل
َ ص ُر ُخ
َ َوالَّ ِذ
عا ِلي َهذَا
َ َ صنَّا ِفي األ
ْ َين يَتْبَعُونَهُ َكانُوا ي
َ  أُو: ين
. َاو َد
َ س َرائِي َل أُو
ْ ُه َو َم ِل ُك ِإ
ُ صنَّا ِال ْب ِن د
En de Hebreeuwse menigte kwam hem tegemoet
en spreidden hun klederen op de weg waar de
Verlosser voorbij zou komen. En anderen sneden
takken van de bomen, en kwamen daarmee met
vreugde en spreidden die op de weg. En zij die
voor Hem en achter Hem liepen riepen zeggende:
Hosanna in den Hoge, dit is de Koning van Israël.

Refrein

المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

Expositie

(2)

الطرح

، فَ ِإ َّن َم ِل َك ِك آت ِب َم ْجد َو َك َرا َمة َوبَ َهاء ع َِظيم،ا ِْف َر ِحي يَا إ ْبنَةَ ِص ْهيَ ْو َن
َ خين قَا ِئ
َ ص ِار
صنَّا
َ َرا ِكبا
َ  أ ُو: لين
َ ُشي قُ َّدا َمه
ِ  َوا ْل َج ْم ُع يَ ْم. علَى أَتَان
. َاو َد
َ س َرا ِئي َل أُو
ْ ِفي األَعَا ِلي َهذَا ُه َو َم ِل ُك ِإ
ُ صنَّا ِال ْب ِن د
Verblijdt u O dochter van Sion, want zie, uw
Koning is gekomen met glorie, eer en grote
nederigheid, zittend op een ezelin. En de
menigte liep voor Hem uit, roepende en
zeggende: Hosanna in den Hoge, dit is de
Koning van Israël.

Refrein

المرد
*` Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

Expositie

(2)

الطرح

 وتطلع من وسطه و. يزهر قضيب من أصل يسى وتصعد زهرة
 روح الحكمة وروح القوة روح الفهم، ويستريح عليه روح اللـه
.  وروح العبادة ويمأله الروح من مخافة اللـه، والمشوره
En er zal een staf komen uit het nageslacht
van Jesse en een bloesem zal uit haar midden
opkomen. En de Geest Gods zal daarop
rusten, de geest van de wijsheid, de geest van
de kracht, de geest van verstandhouding, de
geest van raadgeving en de geest van
godsvrucht. Ende Geest zal hem vullen met
de vreze van God.

Expositie

(2)

الطرح

 الجالس على الشاروبيم والسرافيم، يالهذه األعجوبة العظيمة
 تفضل اليوم وركب، تسبحه ويغطون وجوههم من أجل الهوته
. على جحش آتان كالتدبير من أجل خالصنا

O wat een groot wonder, Hij die gezeten is op
de Cherubijnen en geprezen wordt door de
Serafijnen, die hun gelaat bedekken door Zijn
Goddelijkheid, heeft vandaag gezeten op een
ezelin volgens de schriften, omwille van onze
verlossing.

Expositie

(2)

الطرح

يباركونك فى السموات ويمجدونك على اآلرض ويصرخون قائلين
.  هذا هو ملك إسرائيل.  أوصنا فى اآلعالى.  أوصنا إلبن داود:
.  ولعظمته المجد دائما آمين. مبارك أآلتى بإسم رب القوات
Zijn zegenen U in de hemelen, en prijzen U
op de aarde en roepen uit zeggende:
“Hosanna de Zoon van David, Hosanna in
den Hoge, dit is de Koning van Israël,
gezegend Hij die komt in de Naam van de
Heer der Machten. En glorie zij aan Zijn
Grootheid tot in eeuwigheid. Amen.
Index - الفهرس
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De Psalm Van
Vespers

مزمور العشية

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

`f`cmarwout `nje vye0nyou qen `vran
``mPu : an`cmou `erwten `ebol qen
`pyi` mPu :
Ef esmaroe-oot inzje fi ethneo gen evran emepshois, an esmoe eroten evol gen ep-ie emepshois,

 أن: إف إسمارواوت إنجي في إثنيو خين إفران إم إبشويس
. إسمو إيروتين إيفول خين إب إي إم إبشويس
Gezegend hij, die komt in de naam des Heren;
wij zegenen u uit het huis des Heren.
:ب
ِ  بار ْكنا ُك ْم ِم ْن ب ْي: ب
ْ ُمبار ٌك اآلتِي ِبا
َّ ت
َّ س ِم
ِ ّ الر
ِ ّ الر

De Psalm Van Vespers

مزمور العشية

cemne ousai qen netveh : sa
nentap `nte pima`nerswousi :
allylouia.
Semne oeshay gen etveh, sha nentap ente
pima en ershoo-oeshi, ellieloje.

 شا نين تاب إنتى بي ما إير: سيمنى اوشاي خين إتفي
.  الليلويا: شواوشي
Bindt de feestoffers met touwen vast bij de
hoornen van het altaar. Halleluja.
.  هلليلويا: ِ ِإلى قُ ُرو ِن ا ْلم ْذبح،اص ِلين
ِ ر ِت ّبُوا ِعيدا ِفي ا ْلو

De Psalm van de
Rondgang
(de Tawwaf)

الطواف
مزمور
ّ

De Tawwaf Van Vespers

طواف العشية
َّ

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

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ورش ِليم
ْ َّ لك ي ْنب ِغي الت
ُ ُ ولك تُوفى النُّذ: س ِبي ُح يا هللاُ فِي ِص ْهي ْون
ُ ُ ور فِي أ

De Tawwaf Van Vespers

طواف العشية
َّ

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

ge

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

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا إپروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنَّه ِإل ْيك يأ ْ ِتي ُك ُّل بشر: ست ِم ْع يا هللاُ صال ِتي
ْ إ

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5 :
a42e `eqovn `eIl=3=m 4
` tal3ovt `eov`ew
`
: =a=l =a=l .
Ellieloje ellieloje Iesos Pegrestos Ipshirie im
Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem if ta leejot eoe
e-o, ellieloje ellieloje.

 أفشي إيخون:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
. إي يروساليم الليلويا الليلويا
Halleluja, Halleluja, Jesus Christus de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen op een ezel., Halleluja,
Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا:  دخل أورشليم:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium
van het
EvangelieVespers

مرد إنجيل العشية

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Xere
lazaroc
f3`eta4twnoc4
:
menenca `4tov `n`ehoov : matovnoc pah3t
Pau I=3c: f3eta4qa0be4 `nge pipethwov.
Shere Lazaros fie etaf tonosf, menensa if to in ehooe, mato nos pahiet Pashois Iesos, fie etaf gas vef
inzje pie pet ho-oe.

:  مينينصا إفتُو إن إيهوا ُؤ: شيرى الزاروس في إيطاف تُونوسف
 في إيطاف خوثڤيف إنچى پي پيت: سوس
ُ ماتُونوس پاهيت پاتشويس إي
.هوا ُؤ
Wees gegroet Lazarus die opgestaan is, na vier dagen, verhef
mijn hart mijn Heer Jezus, die door de kwade is gedood.

ُ الَّ ِذي قتله: سوع
َّ ال
ُ  أ ِق ْم ق ْل ِبي يا ر ِبّي ي:  ب ْعد أ ْربع ِة أيَّام: ُسال ُم ِل ِلعازر الَّ ِذي أقامه
. ير
ّ ِ ال
ُ ش ِ ّر

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

De Afsluitende
Canon Voor
Vespers En Metten
قانون ختام العشية وباكر

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Ra2i ovno4 Ciwn 5baki: sierovot ovoh 0el3l:
h3ppe jar peovro e4n3ov: e4tal3ovt `egen
ovc3g: evhwc qagw4 `nge ni`alwov`i: ge `wcanna
qen n3etsoci: fai pe `povro `mP=i=c=l.
Verblijdt u O Sion de stad, verblijdt u en verheugt
u, want zie U koning, komt tot u rijdend op een
ezelin, de jongelingen prijzen Hem zeggende:
Hosanna in den Hoge, dit is de Koning van Israel.
ألن هوذا م ِلك ُِك: افرحي وتهللي يا ِص ْهي ْون المدينة افرحي وتهللي
 وتُسبح قدامه األطفال قائلين أوصنَّا في: يأتي راكبا على جحش
.األعالي هذا هوملك إسرائيل

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Ra2i ovno4 Ciwn 5baki: sierovot ovoh 0el3l:
h3ppe jar peovro e4n3ov: e4tal3ovt `egen
ovc3g: evhwc qagw4 `nge ni`alwov`i: ge `wcanna
qen n3etsoci: fai pe `povro `mP=i=c=l.
Verblijdt u O Sion de stad, verblijdt u en verheugt
u, want zie U koning, komt tot u rijdend op een
ezelin, de jongelingen prijzen Hem zeggende:
Hosanna in den Hoge, dit is de Koning van Israel.
ألن هوذا م ِلك ُِك: افرحي وتهللي يا ِص ْهي ْون المدينة افرحي وتهللي
 وتُسبح قدامه األطفال قائلين أوصنَّا في: يأتي راكبا على جحش
.األعالي هذا هوملك إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Eta4`i `nge Penu I=3c P=x=c: `e5baki `nte
I=l3
= =m:
`egwk
`ebol
`nni`jraf3:
`nte
nicwtp `m`prof3t3c: `ani`alwov`i 4ai `nhanbai:
ge `wcanna...
Toen onze Heer Jezus Christus kwam, tot de stad
Jeruzalem, om de geschriften van de uitverkoren
profeten te vervullen, hielden de jongelingen
palmtakken vast, zeggende: Hosanna…
 ِلكمال ُكت ُب األنبياء: أورشليم
ُ لما أتى ربنا يسوع المسيح إلى مدينة
 حمل الصغار سعفا قائلين أوصنَّا في األعالي هذا هو ملك: ال ُمختارين
.إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Ahanovon
fwr2
`nnov`hbwc:
higen
pimwit
`mpe4`m09o:
hina `nte4mo2i `e`hr3i `egwov: `nge I=3c
pinazwreoc: `ere han kovgi w2 `ebol: ge `wcanna...
Anderen spreidden hun klederen, p de weg voor
Hem, zodat Hij daarover kon gaan, Jezus van
Nazaret, en de jongelingen verkondigen, zeggende:
Hosanna…
 لكي يمشي عليها يسوع: والبعض فرشوا ثيابهم على الطريق أمامه
يصرخون قائلين أوصنَّا في األعالي هذا هو ملك
والصغار
: الناصري
ِ
ِ
ُ
.إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Tote ecgwk `ebol `mfoov: `nge 5ni25 `m`prof3ti`a:
ge `ebolqen rwov `nhankovgi `n`alwov`i: `n0ok
akcebte pi`cmov: evw2 `ebol `nge ni`alwov`i:
ge `wcanna...
Vandaag zijn dan, de grote profetieen vervuld, “Uit
de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U
Zich lof bereid”, en de jongelingen verkondigen,
zeggende: Hosanna…
الصغار هيَّأت
ِ  أن من أفواه األطفال: حينئذ كم لت اليوم النُبُوة العظيمة
يصرخون قائلين أوصنَّا في األعالي هذا هو ملك
 واألطفال: سبحا
ُ
ُ
.إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Tote a4goc `nge David: qen `pgwm `nte
niyalmoc: ge `4`cmarwovt `nge f3e0n3ov:
qen `fran `mPu F5: `ere ni`alwov`i hwc `ero4:
ge `wcanna...
David zeide dan, in het boek der psalmen,
“Gezegend Hij die komt, in de naam des Heren
God, en de jongelingen prijzen Hem, zeggende:
Hosanna…
ٌ  ُم: حينئذ قال داود في كتاب المزامير
: بارك اآلتي باسم الرب اإلله
.واألطفال يسبحونه قائلين أوصنَّا في األعالي هذا هو ملك إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Eta4`i `nge I=3c `eqovn `eI=l=3=m: 5baki t3rc `20orter:
e0be nim32 etkw5 `ero4: `ere ni`alwov`i w2 `ebol:
ge `wcanna...
Toen Jezus Jeruzalem binnen-kwam, was de hele
stad in opschudding, omwille van de schare die
Hem omringden, en de jongelingen verkondigen
zeggende: Hosanna…
 ارت َّجت المدينة كلها من اجل ال ُج موع: أورشليم
ُ لما دخل يسوع
يصرخون قائلين أوصنَّا في األعالي هذا هو
 واألطفال: ال ُمحيطين به
ُ
.ملك إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Tote niIovdai `n`anomoc: avmoh qen ovni25 `nxoh:
pe gwov `mPenu I=3c: ge marovxarwov qen
naiw2: `nge nikovgi `n`alwov`i: ge `wcanna...
De opstandige Joden dan, waren vervuld van grote
afgunst, en zeiden tot de Heer Jezus, “Laat hen
stoppen met juichen”, en de jongelingen zeggende:
Hosanna…
 وقالوا للرب فليسكُت عن: حينئذ امتأل اليهود ال ُمخالفين غيرة عظيمة
صراخ هؤالء األطفال الصغار القائلين أوصنَّا في األعالي هذا هو
ُ هذا ال
.ملك إسرائيل

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Pege I=3c `nn3Iovdai ge `e2wp av2an xarwov: `nge
nikovgi `n`alwov`i: 21avw2 `ebol `nge ni`wni
ovoh `ntovhwc `eroi: ge `wcanna...
En Jezus zeide tot de Joden, “Als deze jongelingen
zwijgen, zullen de stenen roepen en Mij prijzen
zeggende: Hosanna…
صرخ
ُ  األطفال الصغار فالحجارة ت: فقال يسوع لليهود إن سكت هؤالء
. وتُسبحني قائلة أوصنَّا في األعالي هذا هو ملك إسرائيل:

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ke nien ke a-ie ke ies toes: e-oo nas toon eoonoon amien .
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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

قانون الختام

De Afsluitende Canon

P23ri `mF5 : a42e `eqovn `eIl=3=m .
Ipshirie im Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem .

.  أفشي إيخون إي يروساليم: إبشيرى إمفنوتى
De
Zoon
van
binnengekomen .

God

is

Jeruzalem

.  دخل أورشليم: إبن هللا

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
Index - الفهرس

De Processie Van De Palmzondag

دورة أحد الشعانين

Index
الفهرس
لحن إفلوجيمينوس
Een hymne evlokhiemenos

) قدام الهيكل الكبير1(
( 1 ) Voor het Altaar

) قدام أيقونة السيدة العذراء2(
(2) Voor het icoon van
de Heilige Maagd Maria

) قدام أيقونة المالك غبلاير3(
(3) Voor het icoon van
de Aartsengel Gabriël

) قدام أيقونة المالك ميخائيل4(
(4) Voor het icoon van
de Aartsengel Michaël

Index
الفهرس
) قدام أيقونة مارمرقس5(
(5) Voor het icoon van St
Marcus de Evangelist

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

) قدام أيقونة مارجرجس7(
(7) Voor het icoon van
St. Georgius (St. Joris)

) قدام أيقونة أنبا انطونيوس8(
(8) Voor het icoon van
de Heilige Antonius

Index
الفهرس
) قدام باب الكنيسة البحرى9(
(9) Voor de Noorderpoort

) قدام اللقان10(
(10) Voor de Lakaan
(midden voor het altaar)

) قدام باب الكنيسة ال ِقبلي11(
(11) Voor de Zuiderpoort

) قدام أيقونة يوحنا المعمدان12(
(12) Voor het icoon van
Johannes de Doper

Een hymne
Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Evlojimenoc
:
`oerxomenoc
:
en `onomati kvriov : palin en `onomati
kvriov.
Ev lokhie menos, o ergo menos, en o no matie
kirio, palin en o no matie kirio.
 بالين إن:  إن أونوماتى كيريّو:  أو إيرخو مينوس: إڤلوجيمينوس
. أونوماتى كيريّو
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren en
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
،  وأيضا باسم الرب، مبارك اآلتى باسم الرب

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
`Wcanna tw`vi`w David : palin tw`vi`w
David : `Wcanna en tic `vyictic : palin
en tic `vyictic .
Osanna to eejo Davied, palin to eejo Davied,
Osanna en ties ipsis ties, palin en ties ipsis ties.
 أوصنّا إن تيس إبسيس:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
.  بالين إن تيس إبسيس تيس: تيس
Hosanna aan de Zoon van David en hosanna aan de
zoon van David. Hosanna in den hoge en hosanna
in den hoge.
 وأيضا فى،  أوصنّا فى األعالى،  وأيضا إلبن داود، أوصنّا إلبن داود
، األعالى

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
` canna baceli tov Icra3l : palin
W
bacili tov Icra3l : Ten eryalin
engw `mmoc : =a=l =a=l =a=l .
Osanna va se-lie to Israiel, palin va se-lie to Isra-iel,
Ten er ipsalien en kho immos ellieloje, ellieloje,
ellieloje.

 تين إير:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.إبصالين إنجو إمموس الليلويا الليلويا الليلويا
Hosanna aan de koning van Israël en hosanna aan de
koning van Israël, Laat ons zingen, zeggende: Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
 هلليلويا هلليلويا:  فلنرتل قائلين،  وأيضا ملك إسرائيل، أوصنّا ملك إسرائيل
. هلليلويا

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Pi`wov fa Pennov5 pe : palin pi`wov
fa Pennov5 pe.

Pie o-oe fa Pennotie pe, palin pie o-oe fa Pennotie
pe.
.  بالين بى اواوفا بين نوتى بي: بى اواوفا بين نوتى بي
Ere zij onze God en ere zij onze God.

.  وأيضا المجد هو إللهنا، المجد هو إللهنا
Index - الفهرس

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

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

1

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

Psalm 104:4, 138:1,2

1 : 138  و4 : 104 مزمور

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

1

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

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

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

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

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

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

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

Johannes 1:44-52

52 - 44:1 يوحنا

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

1

مرد اإلنجيل

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

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

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

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

Het Responsorium van het Evangelie

1

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(2) Voor het icoon van
de Heilige Maagd Maria

) قدام أيقونة السيدة العذراء2(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

2

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

Psalm 87:3,5,7

7 ، 5 ، 3 : 87 مزمور

 هو، أعمال مجيدة قد قيلت عنك يامدينة اللـة
 ألن سكنى، العلى الذى اسسها إلى اآلبد
.  هلليلويا،الفرحين جميعهم فيك

2

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

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

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

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

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

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

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

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

Lucas 1:39-56

56 - 39:1 لوقا

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

2

مرد اإلنجيل

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

Ten et shiesie emmo gen oe em-epsha, nem Elie-sabet te
sien-khenies, zje te esmaro-oet entho gen nie hie-omie, ef
esmaro-oet enzje ep oe-ta ente te nezj-ie.
 جى تس:  نيم إليسابيت تي سينجينيس: تين تشيسى إممو خين أو إم إبشا
.إسمارواوت انجى إبؤطاه انتى تى نيجى
 اف: مارواوت انثو خين نى هيومى
ُ
ُ
Wij verheffen u met waardigheid, met Elisabet uw nicht,
zeggende “Gezegend bent u onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw schoot.”
: ت فككي النس كاء
ِ  قككائلين مباركككة أن ك:  مككع أليصككابات نسككيبتِك: كك بإسككتحقاق
ِ نرفعك
.ومباركة هي ثمرة بط ِنك

Het Responsorium van het Evangelie

2

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(3) Voor het icoon van
de Aartsengel Gabriël

) قدام أيقونة المالك غبلاير3(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

3

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

Psalm 34:7,8

8 ، 7 : 34 مزمور

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

3

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

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

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

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

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

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

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

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

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

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

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

Lucas 1:26-38

38 - 26:1 لوقا

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

3

مرد اإلنجيل

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

Ghabreej-iel pie ankhelos, af naf irof inzje Daneejiel, ef ohie iratf hizjen nef-fat, hizjen nen is fotoe im
ifjaro.
 آف اوهى:  آف ناف ايروف انجي دانييل: غبرييل بى انجيلوس
. هيجين نين اسفوتو إم إفيارو: إيراتف هيجين نيف فات
Gabriël
de
aartsengel,
is
door
Daniël
gezien,staande op zijn voet, bij de oever van de
rivier.
. على شاطئ النهر:  واقفا على قدميه:  رآه دانيال: غبريال المالك

Het Responsorium van het Evangelie

3

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(4) Voor het icoon van
de Aartsengel Michaël

) قدام أيقونة المالك ميخائيل4(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

4

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

Psalm 103:20,21

21 ، 20 : 103 مزمور

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

4

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

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

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

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

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

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

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

Mattheüs 13:44-52

52 - 44:13 متي

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

4

مرد اإلنجيل

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

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

:  فى الطقــوس المالئكيـة:  هـــو األول: ميخائيـل رئيس السمائييـن
.يخـدم أمـام الـرب

Het Responsorium van het Evangelie

4

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(5) Voor het icoon van St
Marcus de Evangelist

) قدام أيقونة مارمرقس5(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

5

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

Psalm 68:11,12

12 ، 11 :68 مزمور

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

5

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

Lucas 10:1-12

12 - 1:10 لوقا

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

Lucas 10:1-12

12 - 1:10 لوقا

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

Lucas 10:1-12

12 - 1:10 لوقا

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

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

5

مرد اإلنجيل

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

Markos pie apostolos: oewoh pie ev-ankhe-liesties:
pe methre ga nie em kavh: ente pie mono-khenies
en noetie.
 بى ميثرى:  أووه بى إيف أنجيليستيس: ماركوس بى آبوسطولوس
. إنتى بي مونوجينيس إن نوتى: خانى إمكافه
O Markus de Apostel: en de Evangelist: de getuige
van het leed: van de Eniggeboren God.
 اإلله:  الشاهــــــد علي آالم:  واإلنجيلي: مـرقـس الــرســول
.الوحيـــــد

Het Responsorium van het Evangelie

5

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(6) Voor het icoon van
onze vaders de apostelen

) قدام أيقونة اآلباء الرسل6(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

6

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

Psalm 19:3,4

4 ، 3 : 19 مزمور

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

6

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

Mattheüs 10:1-8

4 - 1:10 متي

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

Mattheüs 10:1-8

4 - 1:10 متي

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

Mattheüs 10:1-8

4 - 1:10 متي

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل
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6

مرد اإلنجيل

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

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

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

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

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(7) Voor het icoon van
St. Georgius (St. Joris)

) قدام أيقونة مارجرجس7(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

7

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

Psalm 97:11,12

12 ، 11 :97 مزمور

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

7

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

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

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

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

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

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

، بصبركم إقتنوا أنفسكم،ولكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك
. والمجد للـه دائما

Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan;
door uw volharding zult gij uw leven
verkrijgen. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل
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7

مرد اإلنجيل

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

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

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

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

Het Responsorium van het Evangelie
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مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(8) Voor het icoon van
de Heilige Antonius

) قدام أيقونة أنبا انطونيوس8(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

8

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

Psalm 68:35,3

3 ، 35 :68 مزمور

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

8

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

Lucas 21:12-19

19 - 12:21 لوقا

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

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

8

مرد اإلنجيل

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

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

 التى تُظلم:  والظنون الخداعـة:  أفكار الشــر: حلوا مـن قلوبكم
.العقـــــل

Het Responsorium van het Evangelie

8

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(9) Voor de
Noorderpoort

( )9قدام باب الكنيسة البحرى

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

9

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

Psalm 84:1,2

2 ، 1 :84 مزمور

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

9

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

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

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

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

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

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

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

Lucas 13:22-30

30 - 22:13 لوقا

يأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون
 وهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون،في ملكوت هللا
.  والمجد للـه دائما،آخرين

En zij zullen komen van oost en west en van
noord en zuid en zullen aanliggen in het
Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die
de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de
laatsten zullen zijn. Glorie zij aan God tot in
eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

9

مرد اإلنجيل

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

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

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

Het Responsorium van het Evangelie

9

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(10) Voor de Lakaan
(midden voor het altaar)

) قدام اللقان10(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

10

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

Psalm 29:3,4

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

3 :29 مزمور

10

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

Mattheüs 3:13-17

17 - 13:3 متي

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

Mattheüs 3:13-17

17 - 13:3 متي

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

10

مرد اإلنجيل

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

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

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

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

Het Responsorium van het Evangelie

10

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(11) Voor de
Zuiderpoort

( )11قدام باب الكنيسة ال ِقبلي

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

11

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

Psalm 118:19,20

20و19 :118 مزمور

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

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

11

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

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

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

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

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

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

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

Mattheüs 21:1-11

11 - 1:21 متي

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

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

11

مرد اإلنجيل

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

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

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

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

Het Responsorium van het Evangelie

11

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

(12) Voor het icoon van
Johannes de Doper

) قدام أيقونة يوحنا المعمدان12(

De psalm

من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى بركاته على
. جميعنا

المزمور

12

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

Psalm 52:10,11

8 ، 7 :52 مزمور

س ُك
ِ  ُمثْ ِم َرة ِفي بَ ْي،أ َ َّما أَنَا فَ ِمثْ ُل َز ْيتُونَة
ِ ت
َّ  أَت َ َم،هللا
َ س
.  هلليلويا، يك
ْ ِبا
ِ  قُدَّا َم قِ ِ ّدي،س ِم َك فَ ِإنَّهُ ُحلو

12

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

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

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

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

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

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

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

Lucas 7:28-35

35 - 28:7 لوقا

 محب للعشارين والخطاة،هوذا إنسان أكول وشريب خمر
.  والمجد للـه دائما،والحكمة تبررت من جميع بنيها

Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker,
een vriend van tollenaars en zondaars! En de
wijsheid is gerechtvaardigd door al haar
kinderen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

12

مرد اإلنجيل

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

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

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

Het Responsorium van het Evangelie

12

مرد اإلنجيل

`Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.

* Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisraiel, if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom.
 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: * أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
* Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

.  باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: * أوصنّا فى األعالى
* osanna fi el-a3alie : haza howa malik isra-iel : mobarak
el-atie : beesme rab el-kowat.

De Psalm Van
Metten

مزمور باكر

De Psalm Van Metten

مزمور باكر

`f`cmarwout `nje vye0nyou qen `vran
``mPu : an`cmou `erwten `ebol qen
`pyi` mPu :
Ef esmaroe-oot inzje fi ethneo gen evran emepshois, an esmoe eroten evol gen ep-ie emepshois,

 أن: إف إسمارواوت إنجي في إثنيو خين إفران إم إبشويس
. إسمو إيروتين إيفول خين إب إي إم إبشويس
Gezegend hij, die komt in de naam des Heren;
wij zegenen u uit het huis des Heren.
:ب
ِ  بار ْكنا ُك ْم ِم ْن ب ْي: ب
ْ ُمبار ٌك اآلتِي ِبا
َّ ت
َّ س ِم
ِ ّ الر
ِ ّ الر

De Tawwaf Van Metten

طواف باكر
َّ

cemne ousai qen netveh : sa
nentap `nte pima`nerswousi :
allylouia.
Semne oeshay gen etveh, sha nentap ente
pima en ershoo-oeshi, ellieloje.

 شا نين تاب إنتى بي ما إير: سيمنى اوشاي خين إتفي
.  الليلويا: شواوشي
Bindt de feestoffers met touwen vast bij de
hoornen van het altaar. Halleluja.
.  هلليلويا: ِ ِإلى قُ ُرو ِن ا ْلم ْذبح،اص ِلين
ِ ر ِت ّبُوا ِعيدا ِفي ا ْلو

De Psalm van de
Rondgang
(de Tawwaf)

الطواف
مزمور
ّ

De Tawwaf Van Metten

طواف باكر
َّ

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

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ورش ِليم
ْ َّ لك ي ْنب ِغي الت
ُ ُ ولك تُوفى النُّذ: س ِبي ُح يا هللاُ فِي ِص ْهي ْون
ُ ُ ور فِي أ

De Tawwaf Van Metten

طواف باكر
َّ

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

ge

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

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا پروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنَّه ِإل ْيك يأ ْ ِتي ُك ُّل بشر: ست ِم ْع يا هللاُ صال ِتي
ْ إ

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l: I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 :
a42e `eqovn `eIl=3=m 4
` tal3ovt `eov`e`w
: =a=l =a=l .
Ellieloje ellieloje Iesos Pegrestos Ipshirie im
Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem if ta leejot eoe
e-o, ellieloje ellieloje.

 أفشي إيخون:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
. إي يروساليم الليلويا الليلويا
Halleluja, Halleluja, Jesus Christus de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen op een ezel., Halleluja,
Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا:  دخل أورشليم:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Het Responsorium
van het
EvangelieMetten

مرد إنجيل باكر

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Tfa2i
`nnihvparxwnta
:
pege
Zakkeoc `mpe4u : 5nat3i4 `wdecpota
: `nnih3ki qen `2rwic .

Tie fashie in nie hie par gonda, pe zje Za-ke os
im pef tshois, tie na tief o zespota, in nie hikie
gen ish rois.
 تيناتيف: پيچى زا ِ ّكيؤس إمپيف تشو ْيس: إتفاشي إن ني هيپارخوندا
. إن ني هيكي خين إشرو ْيس: أو ذيسپوطا
Zacheus zei tot zijn Heer, “De helft van mijn
bezittingen, zal ik geven O Meester, aan de armen
met zorg.”
.ين ِب ِح ْرص
ْ  ها ِن: فقال زكَّا ِلر ِبّ ِه
ُ ص
ِ  ِل ْلمسا ِك:  أ ُع ِْطيها يا س ِيّ ُد: ف أ ْموا ِلي

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ic piovgai a42wpi nak : pe ge Pu F5 `nte
nigom : `mfoov jar ge `n0ok hwk :
ov23ri `nte Abraam .
Is pie oe khai af shopie nak, pe zje Ipshois Ifnotie
inte nie khom, im fo-oe ghar zje insok hok, oe shirie
inte Abraam.

:  پيچى إپتشو ْيس إفنُوتي إنتى ني جوم: إيس پي أُوجاي آفشوپي ناك
. أُوشيري إنتى آبراآم: إمفوا ُؤ غار چى إنثوك هووك
Aan u is vandaag behoudenis ten deel gevallen,
antwoordde de Heer God der machten, omdat ook u, een
zoon van Abraham bent.”

 ِألنك أ ْنت: ص صار لك ا ْلي ْوم
ِ ب ِإلهُ ا ْلقُ َّوا
ُ  ُهوذا ا ْلخال: ت
ُّ الر
َّ أجاب
.  إ ْب ُن إ ْبرا ِهيم:أ ْيضا

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon 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 ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

قانون الختام

De Afsluitende Canon

P23ri `mF5 : a42e `eqovn `eIl=3=m .
Ipshirie im Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem .

.  أفشي إيخون إي يروساليم: إبشيرى إمفنوتى
De
Zoon
van
binnengekomen .

God

is

Jeruzalem

.  دخل أورشليم: إبن هللا

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
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De Hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو

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

 سيم ني:  موى نان إنتيك هيرينى: * إبؤرو إنتي تى هيرينى
. كانين نوفى نان ايفول: نان انتيك هيرينى
*O Koning van de vrede: schenk ons Uw vrede:
bevestig in ons Uw vrede: en vergeef onze zonden.

 وإغفـــــر:  قــرر لنا سالمك:  أعطنـا سالمـك: * يا ملك السـالم
.لنا خطايانا

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.
 آرى سوبت:  إنتي تى إككليسيا: * جور إيفول إن ني جاجى
. إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس
Een hymne Ep oero

* Verstrooi de vijanden: van de Kerk: versterk
haar: zodat zij niet wankelt voor altijd.

 إلي:  فال تتزعزع:  و حصنها: * فـرق أعـــداء الكنيســــة
.األبد

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Emmanov3l Pennov5: qen tenm35 5nov:
qen `p`wov `nte Pe4iwt: nem Pi=p=na =e0
= v.
* Emmanoe-iel Pennoetie: gen ten mietie tienoe: gen
ep oo-oe ente pef joot: nem pie Pnevma eth-oe-wab.

اوواو
 خين إب:  خين تين ميتى تينو: * إممانوئيل بين نوتى
ُ
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب: إنتي بيفيوت
* Emmanuël onze God: is nu temidden van ons: in
de glorie van Zijn Vader: en de Heilige Geest.

:  بمجـــد أبيه:  في وسطنا اآلن: * عمانوئيــل إلهنــا
.والــروح القـــــدس

Een hymne Ep oero

لحن إب ُؤرو

*`Nte4`cmov `eron t3ren : `nte4-tovbo `nnenh3t
: `nte4talso `nni2wni : `nte nenyvx3 nem nencwma.

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين ابسيشى نيم نين سوما: لتشو إن ني شونى
* Dat Hij ons allen zegent: en onze harten zuivert:
en de ziekten geneest: van onze zielen en lichamen.

 نفوسنـا:  ويشفي أمــراض:  ويطهـر قلوبنـا: * ليباركنا كلنـا
.و أجسادنــا

Een hymne Ep oero
لحن إب ُؤرو
* Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Pekiwt `n`aja0oc:
nem Pi=p=na =e=0v : ge (ak`i akcw5 `mmon.
* Ten oe-oosht emmok oo Piegristos: nem pek joot
en aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje akie
ak sooti emmon.
:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: اواوشت امموك او بي إخرستوس
ُ * تين
. جى أك إى آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
* aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.أتـيت و خلصتنا
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Het Responsorium
van de Handelingen
مرد اإلبركسيس

Het Responsorium van de Handelingen

مرد االبركسيس

`Wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel,
if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom.

 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: أوصنّا فى األعالى
. القوات

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
ak`i akcw5 `mmon .
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos: nem pie Pnevma eth-oe-wab: zje ak ie ak
sootie emmon.

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى أك إى أك سوتى إممون: ابنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekomen en heeft ons verlost.
 ألنك أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا
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Een hymne
Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Evlojimenoc
:
`oerxomenoc
:
en `onomati kvriov : palin en `onomati
kvriov.
Ev lokhie menos, o ergo menos, en o no matie
kirio, palin en o no matie kirio.
 بالين إن:  إن أونوماتى كيريّو:  أو إيرخو مينوس: إڤلوجيمينوس
. أونوماتى كيريّو
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren en
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
،  وأيضا باسم الرب، مبارك اآلتى باسم الرب

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
`Wcanna tw`vi`w David : palin tw`vi`w
David : `Wcanna en tic `vyictic : palin
en tic `vyictic .
Osanna to eejo Davied, palin to eejo Davied,
Osanna en ties ipsis ties, palin en ties ipsis ties.
 أوصنّا إن تيس إبسيس:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
.  بالين إن تيس إبسيس تيس: تيس
Hosanna aan de Zoon van David en hosanna aan de
zoon van David. Hosanna in den hoge en hosanna
in den hoge.
 وأيضا فى،  أوصنّا فى األعالى،  وأيضا إلبن داود، أوصنّا إلبن داود
، األعالى

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
` canna baceli tov Icra3l : palin
W
bacili tov Icra3l : Ten eryalin
engw `mmoc : =a=l =a=l =a=l .
Osanna va se-lie to Israiel, palin va se-lie to Isra-iel,
Ten er ipsalien en kho immos ellieloje, ellieloje,
ellieloje.

 تين إير:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.إبصالين إنجو إمموس الليلويا الليلويا الليلويا
Hosanna aan de koning van Israël en hosanna aan de
koning van Israël, Laat ons zingen, zeggende: Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
 هلليلويا هلليلويا:  فلنرتل قائلين،  وأيضا ملك إسرائيل، أوصنّا ملك إسرائيل
. هلليلويا

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Pi`wov fa Pennov5 pe : palin pi`wov
fa Pennov5 pe.

Pie o-oe fa Pennotie pe, palin pie o-oe fa Pennotie
pe.
.  بالين بى اواوفا بين نوتى بي: بى اواوفا بين نوتى بي
Ere zij onze God en ere zij onze God.

.  وأيضا المجد هو إللهنا، المجد هو إللهنا
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Een Hymne
A pentshois
لحن أبنشويس

A pentshois
أبنشويس
Apensoic
I3covc
pixrictoc
:
kata `fr35 `mpaièhoov : a42e èqovn
Ierovcal3m : e4tal3ovt è`eov`e`w .

A Pentshois Iesoes Piegristos kata efrietie em pai
eho-oe af she egoen e-Jerosaliem, eftalie-oet e-oe
e-oo .

 كاطا إفريتي إم پاي: سوس پي إخرستوس
ُ آ پين شويس إي
. إفطا ِليُّوت إى أُو إى أو: ييروساليم
ُ  آفشى إي ُخون إى: إيهوا ُؤ
Onze Heer Jezus Christus is op deze dag Jeruzalem
binnegetreden, rijdend op een ezel .
 راكبا: أورشليم
ُ  دخل إلى:  في مثل هذا اليوم: ربنا يسوع المسيح
. أتانا

A pentshois
أبنشويس
F3ethemci
higen
Nixerovbim
:
e4tal3ovt `eov`e`w : a42e `eqovn `eI=l=3=m :
ov pe paini25 `n0ebio .
Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, af ta leejot e-oe
e-o, af she iegon ie Jerosaliem, oe pe pai nishtie in
seveejo.

:  إفطاليوت إى أو إى أو: في إيت هيمسى هيجين نى شيروبيم
.  أوبي باى نيشتى إن ثيڤيُّو: أفشي إيخون إي يروساليم
Hij die gezeten is op de Cherubijnen, reed op een ezel,
en Hij kwam naar Jeruzalem, wat een grote
nederigheid.

 يا لهذا:  راكبا أتانا:  دخل إلى أورشليم: الجالس على الشاروبيم
. التواضع العظيم

A pentshois
أبنشويس
Cehwc `ero4 qen ovnehci : avge fai pe
Emmanov3l : `wcanna qen n3etsoci : fai
pe `povro `mPi=c=l.
Se hos irof gen oe nehsie, af zje fai pe Emmano-iel,
Osanna gen nie et-etshosie, fai pe ip oro im Pisraiel.

:  آڤچى فاي پى إمانُوئيل: سى هوس إيروف خين أُو نيهسي
. فاي پى إپ ُؤورو إمپي إسرائيل: أوصنَّا خين ني إتتشوسي

Zij prijzen Hem waakzaam, zeggende “Dit is
Emmanuël, Hosanna in den Hoge, dit is de Koning van
Israël.

 هذا:  أوصنَّا في األعالي:  قائلين هذا هو عمانوئيل: يسبحونه بيقظة
. هو ملك إسرائيل

A pentshois

أبنشويس

Marengoc nem David pihvmnodoc :
ge `4`cmarwovt `nge f3e0n3ov : qen `fran `mPu
piaja0oc : icgen 5nov 2a `tqa`e `nnic3ov.
Maren khos nem Davied pie himnozos, zje if es maro-ot
inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois pie aghasos, is zjen
tie no sha it ga ie in nie seejo

 چي إف إسمارواوت إنچي في: مارين جوس نيم داڤيد بي هيمنودوس
 إس چين تى نو شا إتخا:  خين إفران إم إبشويس بى أغاثوس: إثنيُّو
. إي إن نى سيُّو
Laat ons zeggen met David de Psalmist, Gezegend Hij die
komt, in de Naam van de Goede Heer, van nu en tot in de
einden der tijden.

 من اآلن وإلى:  باسم الرب الصالح:  مبارك اآلتي: فلنقُل مع داود المرتل
.ِنهاية األزمنة

A pentshois

أبنشويس

Nixerovbim nem Nicerafim : niajjeloc
nem niarx3ajjeloc : nictrati`a nem
nie7ovci`a ni`0ronoc nimet soic nigom.
Nie Sheroebiem nem nie Serafiem, nie ankhelos
nem nie arshie ankhelos, nie strateeja nem nie
eksoeseeja nie ethronos nie met tshois nie khom.
:  ني أنجيلوس نيم ني أرشى أنجيلوس: ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
.  ني إثرونوس ني ميت شويس ني جوم: ني ستراتيا نيم ني إكسوسيا
De Cherubim, de Serafim, de engelen, de aartsengelen, de
vorstendommen, de machten, de tronen, de heerschappijen
en de krachten,

 والعساكر والسالطين:  المالئكة ورؤساء المالئكة: الشاروبيم والسيرافيم
.  والكراسى والربوبيات:

A pentshois

أبنشويس

Evw2 `ebol evgw `mmoc : ge ov`wov `mF5
qen n3etsoci : nem ovhir3n3 higen pikahi
: nem ov5ma5 qen nirwmi.

Ev oosh evol ev khoo emmos zje oe-oo-oe em
Efnoetie gen nie et etshosie nem oe hierienie hiezjen
pie kahie nem oe tie matie gen nie roomie.
اوواو إم إفنوتي خين ني إتشوسى
او
ُ
ُ  جي: إفؤش إيفول إفجو إمموس
. او تي ماتي خين ني رومي
ُ  نيم: او هيرينى هيجين بي كاهى
ُ  نيم:
roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge, vrede op
aarde, en in de mensen een welbehagen.”
 وفى الناس:  وعلى األرض السالم:  المجد هلل فى األعالى: صارخين قائلين
. المسرة
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(1)
Het eerste Psalm
van evangelie

مزمور اإلنجيل األول

Het eerste Psalm van evangelie

مزمور اإلنجيل األول

Aricalpizin
qen
ovcovai
qen
ovcalpijjoc qen ov`ehoov `mm3ini `nte
neten2ai :

Ari-salpizin gen oecoeai gen oesalpin-ghos,
gen oe-ehooe, emmini ente neten-shai,

اوسوواي خين او صالبين غوس خين او
أري صالبيزين خين
ّ
: إيهواو إمميني إنتى بي تين شاي
Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op de
welbekende dag van ons feest,
:  في يوم عيدكم المشهور: بوقوا في رأس الشهر بالبوق

Het eerste Psalm van evangelie

مزمور اإلنجيل األول

0el3l
`mf5
penbo`30oc `e`2l3lovi `ebol `mf5 `niakb :

Thelil em efnoeti pen vo-iethos e-eshlilloei
eevol em efnoeti in-jakob,

إإشليلووي إيفول إمفنوتي إن
ثليل إم إفنوتي بين فو إيثوس
ّ
: ياكوب
Verheugt U in God onze helper, psalmzingt
Jakobs God,
: ابتهجوا باهلل معيننا هللوا الله يعقوب

Het eerste Psalm van evangelie

مزمور اإلنجيل األول

si `novyalt3rion ovoh moi `novkemkem
: ovyalt3rion `enecw4 nem ovkv0ara.

tshi in-oepsaltirion oewh moi in-oe
kemkem, oepsaltirion en e-sof nem oe
kithara.
 اوبصالتيريون إن: تشي إن اوبصالتيريون اووة موي إنؤ كيم كيم
. إي سوف نيم اوكيثارا
Neemt een citer, laat de tamboerijn horen, de
liefelijke citer met de harp.
. خذوا مزمار واضربوا دفا مزمارا مطربا مع قيثار

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l: I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 :
a42e `eqovn `eIl=3=m 4
` tal3ovt `eov`e`w
: =a=l =a=l .
Ellieloje ellieloje Iesos Pegrestos Ipshirie im
Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem if ta leejot eoe
e-o, ellieloje ellieloje.

 أفشي إيخون:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
. إي يروساليم الليلويا الليلويا
Halleluja, Halleluja, Jesus Christus de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen op een ezel., Halleluja,
Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا:  دخل أورشليم:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Een responsorium na
het eerste Evangelie
مرد اإلنجيل األول

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Wcanna tw`vi`w David : palin tw`vi`w
David : `4`cmarwovt `nge f3e0n3ov :
qen `fran `mPu `nte nigom .
Osanna to eejo Davied, palin to eejo Davied, If
esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom .

 إف إسمارواوت إنچي فى:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
.  خين إفران إم إبشويس إنتي ني جوم: إثنيّو

Hosanna aan de Zoon van David, en hosanna aan de zoon
van David, gezegend Hij die komt in de Naam, van de Heer
van de machten.

. باسم رب القوات:  مبارك اآلتى:  وأيضا إلبن داود: أوصنّا إلبن داود

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel,
if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom.

 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: أوصنّا فى األعالى
. القوات

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

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Wcanna en tic `vyictic : palin En
tic `vyictic :
`4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom
.
Osanna en ties ipsis ties, palin en ties ipsis ties,
If esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im
Ipshois inte nie khom .

 إف:  بالين إن تيس إبسيس تيس: أوصنّا إن تيس إبسيس تيس
.  خين إفران إم إبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den hoge, en hosanna in den hoge, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسككم رب:  مبككارك اآلتككى:  وأيضككا فككى األعككالى: أوص كنّا فككى األعككالى
.القوات

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel,
if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom.

 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: أوصنّا فى األعالى
. القوات

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

 اليو َم ظهر في: فوق الشاروبيـــم
الجالس
َ
:  راكبا على جحش بمجد عظيم: أوروشليـــم
. وحوله طقوس ني أنجليوس
Hij die gezeten is boven de Cherubijnen, is
vandaag verschenen in Jeruzalem, vol glorie
zittend op een ezel, en rondom hem scharen
van niaggeloc (engelen).
El khelis fauwka sherobiem, el jauwme zahar fie
oro sheliem, re kie ben 3ele khe7shin bie mekh-din
3aziem, we 7auwloe toekoes nie ankhelos.

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

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Wcanna baceli tov Icra3l : palin
bacili tov Icra3l : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna va se-lie to Israiel, palin va se-lie to Isra-iel,
If esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom .

 إف:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.  خين إفران إم إبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna aan de koning van Israël, en hosanna aan de
koning van Israël, gezegend Hij die komt in de Naam, van
de Heer van de machten.

 باسكم رب:  مبكارك اآلتكى:  وأيضكا ملكك إسكرائيل: أوصنّا ملك إسرائيل
.القوات

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel,
if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom.

 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: أوصنّا فى األعالى
. القوات

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

الشجر قطعوا
 ومن: في الطريق فرشوا قُمصان
ِ
 أوصنّا:  وهـم يصيحون باأللحان: أغصان
. إبشيري إن دافيــد
Zij bedekten de weg met klederen, en van de
bomen plukten zij takken, terwijl zij zongen
met lofzangen, `Wcanna Psyri `nDauid. (Hosanna
de Zoon van David).

Fil tariek fere shoe komsan, we miene shakhari
kata 3oe aghsan, we hom ja sie7oene bil el7en,
osanna Ipshirie in Davied.

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Je `f`cmarwout `nje `viwt nem `psyri@
nem pi`pneuma =e=;=u@ ]`triac etjyk
`ebol@ tenouwst `mmoc ten]`wou nac.
Zje ef-esmaroo-oet enzje Efjoot nem Epshirie, nem
pie Pnevma eth-oewab, tie Trias et zj-iek evol, ten
oe-oosht emmos ten tie oo-oe nas.
 تى: نيم بى إبنفما إثؤاب: إسماروواوت إنجى إفيوت نيم إبشيرى
جى إف
ُ
.اواووشت إمموس تين تى أو أوناس
ُ  تين: إترياس إيت جيك إيفول
Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij aanbidden en
verheerlijken Hem.
. نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل:  والروح القدس: مبارك اآلب واإلبن
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(4)
Het vierde Psalm
van evangelie

مزمور اإلنجيل الرابع

Het vierde Psalm van evangelie

مزمور اإلنجيل الرابع

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

 إڤ: إنثوك إفنُوتي إف إيرشاڤ ناك إنچى پي جو خين سيون
: ييروساليم
ُ إيتي ناك إن هان إڤشي خين
U komt toe een lofzang, O God, in Sion; U worde
gelofte betaald in Jeruzalem.
: ورش ِليم
ْ َّ لك ي ْنب ِغي الت
ُ ُ ولك تُوفى النُّذ: س ِبي ُح يا هللاُ فِي ِص ْهي ْون
ُ ُ ور فِي أ

Het vierde Psalm van evangelie

مزمور اإلنجيل الرابع

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

ge

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

 چى سينِيُّو هاروك إنچى: سوتيم إفنُوتي إيطا پروس إڤشي
. صاركس نيڤين
Hoor mijn gebed, want tot U komt al wat leeft.
(Psalm 65:1-2)
.  ألنَّه ِإل ْيك يأ ْ ِتي ُك ُّل بشر: ست ِم ْع يا هللاُ صال ِتي
ْ إ

Het Responsorium
van de Psalm
مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

A=l =a=l: I=3c P=x=c P
` 23ri `mF5 :
a42e `eqovn `eIl=3=m 4
` tal3ovt `eov`e`w
: =a=l =a=l .
Ellieloje ellieloje Iesos Pegrestos Ipshirie im
Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem if ta leejot eoe
e-o, ellieloje ellieloje.

 أفشي إيخون:  إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى: الليلويا الليلويا
. إي يروساليم الليلويا الليلويا
Halleluja, Halleluja, Jesus Christus de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen op een ezel., Halleluja,
Halleluja.
.  هلليلويا هلليلويا:  دخل أورشليم:  يسوع المسيح إبن هللا: هلليلويا هلليلويا

Een responsorium na
het vierde Evangelie
مرد اإلنجيل الرابع

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
F3ethemci
higen
Nixerovbim
:
a4alo4 `eov`e`w : a42e `eqovn `eI=l=3=m : ov
pe paini25 `n0ebio .
Fie et hemsie hizjen nie Sherobiem, af ta lof e-oe eo, af she iegon ie Jerosaliem, oe pe pai nishtie in
seveejo.

:  أفطالوف إى أو إى أو: في إيت هيمسى هيجين نى شيروبيم
.  أوبي باى نيشتى إن ثيڤيُّو: أفشي إيخون إي يروساليم
Hij die gezeten is op de Cherubijnen, reed op een ezel,
en Hij kwam naar Jeruzalem, wat een grote
nederigheid.

 ما:  ودخل الى اورشليم:  ركب على أتان: الجالس على الشاروبيم
. هذا التواضع العظيم

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Ouoh aftalyout `eou`e`w @ `nje
Pi,rictoc qen ou;ebio @ ni`alwou`i
auerou`w @ je `wcanna Psyri `nDauid.
Oewoh af talie-joet e-oe e-oo, enzje Piegristos gen oe
thevio, nie aloo-oewie af er oo-oe, zje osanna Epshierie
en Davied.

:  إنچى پيخرستوس خين أُوثيڤيو: أ ُ ُّووه آفطا ِليُّوت إى أُو إى أو
.  چى أوصنَّا إپشيري إن داڤيد: ني آلوا ُؤ ّ ِوي آڤ إير أ ُ ُؤأو
Christus reed op een ezel, in nederigheid, en de
kinderen antwoordden: “Hosanna de Zoon van
David.”

ُ  أتانا ِبتوا: سي ُح
 أُوصنَّا إل ْب ِن:  وأجابت األ ْطفا ُل قا ِئ ِلة: ضع
ِ ر ِكب ا ْلم
. اود
ُ د

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel,
if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom.

 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: أوصنّا فى األعالى
. القوات

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

: ت واألمثــال
ِ  من النبــــوا: اليـوم تمت األقوال
 نبوة عن إيسوس بي: كما تنبأ زكريا وقال
. إخرستوس
Vandaag zijn de uitspraken volbracht, van de
profetieen en spreuken, zoals Zacharias heeft
geprofeteerd en gesproken, een profetie over
I=y=c P=,=c (Jezus Christus).
El jauwme temmet el akwel mien el nebowetie
wel emthel, keme te neb-b2 zekereeje we kal
nebowe 3en Iesos Pie Egristos.

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

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

P=x=c Pen=c=w=r : qen ovni25 n
` 0ebio :
a42e
`eqovn
`eI=l=3=m
:
e4tal3ovt `eov`ew.
Pegristos Pensotier, gen oe nishtie in
seveejo, af she iegon e-Jerosaliem, ef talie
ot e-oe e-o.

 آفشى:  خين أُونيشتي إن ثيڤيو: پيخريستوس پين سوتير
. إفطا ِليوت إى أُو إى أو: ييروساليم
ُ إي ُخون إى
Christus onze Verlosser, is Jeruzalem
binnengekomen, op een ezel, met grote
nederigheid.
ُ  ِبت َ َوا: صنَا
. َراكبا أَتَانا: ش ِلي َم
َ ور
ُ ّسي ُح ُم َخ ِل
ِ ا ْل َم
ُ ُ  َد َخ َل ِإلَى أ: ضع ع َِظيم

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
Ic nikovg3 `n`alwov`i : evhwc ge
Emmanov3l : `wcanna qen n3etsoci :
fai pe `povro `mPi=cl .

Is nie kozj-ie in alo-owie, ev hos zje
Emmano-iel, osanna gen nie et et-shosie,
fai pe ip oro im Pisra-iel.

صنَّا
َ  أو:  إڤهوس إن إممانُوئيل: إيس ني كُوچي إن آلو ُؤ ّ ِوي
. إپ ُؤورو إمپي إيسرائيل: خين ني إتتشوسي
Zie de jongelingen, prezen zeggende, “Emmanuel,
Hosanne in den Hoge, dit is de Koning van Israël.”

 َهذَا: عا ِلي
َ َ صنَّا فِي األ
َ  أُو: س ِبّ ُح ِع َّمانُو ِئي َل قَائِلَة
ّ ِ َواأل َ ْطفَا ُل ال
َ ُ  ت: ار
ُ َصغ
. س َرا ِئي َل
ْ ُه َو َم ِل ُك ِإ

Hina `ntenhwc `erok : nem nixerovbim : nem
nicerafim : enw2 `ebol engw `mmoc.
Hiena enten hoos erok, nem nie Sheroebiem,
nem nie Serafiem, en oosh evol en khoo
emmos.
:  نيم ني سيرافيم:  نيم ني شيروبيم: هينا إنتين هوس ايروك
. إنؤش إيفول إنجو إمموس
Dat wij U mogen prijzen, met de Cherubim, en de
Serafim, roepende en zeggende:

. صارخين قائلين:  والسيرافيم:  مع الشاروبيم: لكي نسبحك
Lekei nosabe7oka, ma3a el-Sharobiem, wa elSerafiem, sarie-`7iena ka-ielien :

Ge `xovab `xovab `xovab : Pu pipantok ratwr : `tfe
nem `pkahi meh `ebol : qen pek`wov nem pektai`o.

Zje ek-oe-wab ek-oe-wab ek-oe-wab, Ep-tshois pie
pantokrator, etfe nem ep kahie meh evol, gen pek
oo-oe nem pek tajo.

:  إبشويس بي باندوكراطور: جي إكؤواب إكؤواب إكؤواب
. اواو نيم بيك طايو
ٌ  خين بيك: إتفي نيم إبكاهي ميه إيفول
“Heilig Heilig Heilig, O Heer de Pantokrator,
hemel en aarde, zijn vol van Uw glorie en Uw eer.”
: واألرض
 السماء: الرب الضابط الكل
 أيها: قدوس قدوس قدوس
ُ
ُ
. مملوءتان من مجدك وكرامتك
Koddoes koddoes koddoes, ajoha el- Rabbo el-dabet
elkol, el-samaa wa elardoe, mamloe-atanie men
makhdie- ke wa karamatoke.

Ten]ho
`erok
w
`
=U=c
:=c
@
e;rek`areh `e`pwnq `mpenpatriar,c @ papa abba (...)
piar,y`ereuc @ matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em
pen patriarshies, pa pa ava (...) pie arshie erevs, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 إثريك آريه إبؤنخ إم بين باطريارشيس: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
.  ما طاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا آفا:
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.

ئيس
ُ ) ر...(  البابا أنبا:  أن تحفظ حياة بطريركنا: نسألك يا إبن هللا
. ثبته علي كرسيه: الكهنة
Nas-aa-loka ja Ibn Alla, en ta7faz 7ajat batrie-jarkene elbaba
anba (…) , ra-ieso el-kahana, sabet-hoe 3ala Korsieh.

Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab `ndikeoc
@ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth oeweb en
zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma takhrof hiezjen pef
ethronos.

:  بنيوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...( آفا
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige rechtvaardigen
vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.

) ا ُسقُفنا...(  األنبا:  أبينا المكرم البار: وشريكه في الخدمة الرسوليه
.ثبته علي كرسيه
Wa sharie-kahoe fie el-`7edma el-rasoele-jah abina
elmokaram el-bar elanba (...) oskofana (el-motran),
sabethoe 3ala korsieh .
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Een Aspasmos Watos
أسبسمس واطس

ُ أسبسمس وا
طس

Een Aspasmos Watos

Ov`2f3ri e4meh `n`wov : f3ethemci higen
Nixerovbim : kata `fr35 `mpai `ehoov :
a42e `eqovn `eI=l=3=m .
Oe is firie efmeh in ooe, fie et hemsie hizjen nie
Sherobiem, kata ifritie im pai eho-oe, af she
iegon e-Jerosaliem.

: شيروبيم
 في إت هيمسي هيچين ني: أُو إشفيري إفميه إن أوا ُؤ
ُ
. ييروساليم
ُ  آف إي إي ُخون إى: كاطا إفريتي إمپاي إيهوا ُؤ
Wonderbaarlijk en glorierijk, Hij die gezeten is op de
Cherubijnen,
op
binnengekomen.

deze

dag,

is

Jeruzalem

:  ِفي ِمثْ ِل َهذَا ا ْليَ ْو ِم: َّارو ِبي َم
َ س
َ
َ  أ َ َّن ا ْل َجا ِل: ع َجب ُم ْمت َ ِلئ َم ْجدا
ُ علَى الش
. ش ِلي َم
َ ور
ُ ُ َد َخ َل أ

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
Piouro `nref;amio @ pia;nau `erof
cenau `erof @ eftalyout `eou`e`w @ `ere
hankouji `n`alwou`i hwc `erof.
Pie oero en ref thamio, pie ath-nav erof afnav
erof ef talie-joet e-oe e-oo, e-re nie khoezj-ie nie
aloo-oewie hoos ga khoof.

 إفطا ِليوت:  پي آثناڤ إيروف سيناڤ إيروف: پي أُورو إنريف ثاميو
.  إيرى هان كُوچي إن آلوا ُؤ ّ ِوي هوس إيروف: أو إى أو
ُ إى
De Koning en Schepper, de Onzienlijke is gezien
terwijl Hij reed op een ezel, en de kleine kinderen
lofzingen voor Hem.

َ :ق
ار
َ  َرا ِكبا: ُي ِ َرأ َ ْوه
ُ ا ْل َم ِل ُك ا ْل َخا ِل
ّ ِ  َواأل َ ْطفَا ُل ال: علَى أَتَان
ُ َصغ
ّ ِغ ْي ُر ا ْل َم ْرئ
. س ِبّ ُحونَه
َ ُي

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
Wcanna
qen
n3etsoci
:
fai
pe `povro `mPi=cl : `4`cmarwovt `nge
f3e0n3ov : qen `fran `mPu `nte nigom.
Osanna gen nie etetshosie, fai pe ip oro im Pisra-iel,
if esmaro-ot inzje fie esneejo, gen ifran im Ipshois
inte nie khom.

 إف:  فاى بى إبؤرو إم ِبسرائيل: أوصنّا خين نى إتتشوسى
.  خين إفران إمبشويس إنتي ني جوم: إسمارواوت إنچي فى إثنيّو
Hosanna in den Hoge, dit is de koning van Israël, gezegend
Hij die komt in de Naam, van de Heer van de machten.

 باسم رب:  مبارك اآلتى:  هذا هو ملك إسرائيل: أوصنّا فى األعالى
. القوات

ُ أسبسمس وا
Een Aspasmos Watos
طس
A=l =al =al : I=3c P=x=c P23ri `mF5 :
a42e `eqovn `eI=l3
= =m : cw5 `mmon ovoh
nai nan .
Ellieloje ellieloje ellieloje, Iesos Pegrestos Ipshirie
im Ifnotie af she iegon e-Jerosaliem, sotie immon
owoh nai nan .

: سوس پيخرستوس إپشيري إم إفنُوتي
ُ  إي: الليلُويا الليلُويا الليلُويا
.  سوتي إممون أ ُ ُّووه ناي نان: ييروساليم
ُ آفشى إي ُخون إى
Halleluja Halleluja Halleluja, Jezus Christus, de Zoon van
God, is Jeruzalem binnengekomen, verlos ons en ontferm
U over ons.

: ورش ِليم
ِ ع ا ْلم
ُ سو
ُ  ي: ه ِلّلُويا ه ِلّلُويا ه ِلّلُويا
ُ ُ  دخل ِإلى أ: ِسي ُح ا ْب ُن هللا
. ارح ْمنا
ْ ّخ ِل
ْ صنا و

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

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

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

ال ِقسمة

(1)
الـرب ربـٌنـا
أيها
ُ
O Heer, onze Heer

(2)
الـرب ربـٌنـا
أيها
ُ
O Heer, onze Heer

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(1)
Gebed van de
Breking : O Heer, onze
Heer

الـرب ربـٌنـا
 أيها: ال ِقسمة
ُ

Gebed van de Breking

(1)

ال ِقسمة

صار إس ُمـك على
 مثـ ُل عجـب،الـرب ربـنـا
أيها
ُ
َ
 ألنـــــَهُ قــــــد إرتـفـَـــــ َع عـِظــــــ َ ُم.األرض كـُلـِهــــــا
ِ
َ ِبهــائ
 مـن أفــــوا ِه األطفــا ِل.ت
ِ ق السمــوا
َ ـك فـو
.سبحـــا
ُ َوالــرضعــان هيــأت
ِ
O Heer, onze Heer, hoe wonderbaarlijk is Uw
naam op heel de aarde,
omdat de grootheid van Uw pracht verheven
is boven de hemelen.
Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt
Gij lof bereid.

Gebed van de Breking

(1)

ال ِقسمة

َ ـك ونـرتـِ َل
َ سنـا لنسب َح
،لــك
فهيئ أيضا
َ يـارب نـفـو
ُ
َ  ونسجــ َد،ونخـدمك
َ
كـــر َك كــ َّل
،ونبـاركـ َ َك
َ لــك ونش
ِ
َ نعتــرف
لـــك ونصــــر َخ
 لكــي.يـــوم وكــ َّل ســاعــة
َ
َ
اآلب
نحوك أيهــا
ُ
... أبانـا الـذي فى السمــوات:  قـائليـن،ت
ِ القــدوس الــذي فى السموا
ُ
Bereid ook, o Heer, onze zielen zodat wij U
loven en tot U zingen, U zegenen en dienen, U
aanbidden en verheerlijken, en U danken
iedere dag en ieder uur.
Opdat wij U belijden en tot U roepen, o Heilige
Vader die in de hemelen zijt en zeggen:
Onze Vader die in de hemelen zijt...

Gebed van de Breking

ال ِقسمة

(2)
Gebed van de
Breking : O Heer, onze
Heer

الـرب ربـٌنـا
 أيها: ال ِقسمة
ُ

ال ِقسمة

)(2

Gebed van de Breking

أيها الرب ربنا مثل عجب صار اسمك على األرض كلها  ،ألنه
قد ارتفع عظم بهائك فوق السموات  ،من أفواه األطفال
والرضعان هيأت سبحا .الرب الجالس على الشاروبيم ركب
على جحش ابن أتان ودخل الى أورشليم بتواضع عظيم لكى
يتم ما قيل بالنبى القائل :قولوا البنه صهيون هوذا ملكك يأتيك
وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان .وحمل األطفال سعفا
من النخيل وخرجوا للقائة وكانوا يصرخون أوصنا فى األعالى
مبارك اآلتى باسم الرب ملك اسرائيل .والجمع األكثر فرشوا
ثيابهم فى الطريق  ،وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر
وفرشوها فى الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا
كانوا يصرخون قائلين :

ال ِقسمة

)(2

Gebed van de Breking

أوصنا البن داود مبارك اآلتى باسم الرب  ،مباركة مملكه أبينا
داود اآلتيه باسم الرب  ،أوصنا فى األعالى .ولما دخل
أورشليم ارتجت المدينه كلها قائلة :من هو هذا؟
فقالت الجموع :هذا هو يسوع الذى من ناصرة الجليل .فيا
ربنا هيىء نفوسنا لنسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك
ونشكرك كل يوم وكل وقت وكل ساعه .لكى بقلب طاهر
وشفتين نقيتين نعترف ونصرخ نحو أبيك القدوس الذى فى
السموات ونقول  :يا أبانا الذى فى السموات...

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور
Psalm 150
لحن إفلوجيمينوس
Een hymne Ev lokhie menos

مديح أحد الشعانين
Lofzang Van Palmzondag

قانون الختام
De Afsluitende Canon

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 .

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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.

المرد

Refrein
* I=3c
P=x=c
`P23ri
a42e `eqovn `eI=l=3=m .

`mF5

:

* Iesoes
Piegristos
Epshierie
em
Efnoetie, af she e-goen e-Jerosaliem
 أفشى إي ُخون إى: * إيسوس بخرستوس إبشيرى إمفنوتى
. ييروساليم
ُ
* Jezus Christus, de Zoon van God, is
Jeruzalem binnengekomen .
. ش ِلي َم
َ ور
ُ سو
ِ سي ُح إ ْب ُن
ِ ع ا ْل َم
ُ َ* ي
ُ ُ  َد َخ َل أ: هللا
* Jesoe3 el-mesie7 ibno allah : Degele Orosheliem.

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 وارحمنــا،* يـا يســوع المسيح ابــن اللـه
Index - الفهرس
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Een hymne
Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Evlojimenoc
:
`oerxomenoc
:
en `onomati kvriov : palin en `onomati
kvriov.
Ev lokhie menos, o ergo menos, en o no matie
kirio, palin en o no matie kirio.
 بالين إن:  إن أونوماتى كيريّو:  أو إيرخو مينوس: إڤلوجيمينوس
. أونوماتى كيريّو
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren en
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
،  وأيضا باسم الرب، مبارك اآلتى باسم الرب

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
`Wcanna tw`vi`w David : palin tw`vi`w
David : `Wcanna en tic `vyictic : palin
en tic `vyictic .
Osanna to eejo Davied, palin to eejo Davied,
Osanna en ties ipsis ties, palin en ties ipsis ties.
 أوصنّا إن تيس إبسيس:  بالين طو إيّو داڤيد: أوصنّا طو إيّو داڤيد
.  بالين إن تيس إبسيس تيس: تيس
Hosanna aan de Zoon van David en hosanna aan de
zoon van David. Hosanna in den hoge en hosanna
in den hoge.
 وأيضا فى،  أوصنّا فى األعالى،  وأيضا إلبن داود، أوصنّا إلبن داود
، األعالى

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
` canna baceli tov Icra3l : palin
W
bacili tov Icra3l : Ten eryalin
engw `mmoc : =a=l =a=l =a=l .
Osanna va se-lie to Israiel, palin va se-lie to Isra-iel,
Ten er ipsalien en kho immos ellieloje, ellieloje,
ellieloje.

 تين إير:  بالين ڤاسيلى تو إسرائيل: أوصنّا ڤاسيلى تو إسرائيل
.إبصالين إنجو إمموس الليلويا الليلويا الليلويا
Hosanna aan de koning van Israël en hosanna aan de
koning van Israël, Laat ons zingen, zeggende: Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
 هلليلويا هلليلويا:  فلنرتل قائلين،  وأيضا ملك إسرائيل، أوصنّا ملك إسرائيل
. هلليلويا

Een hymne Ev lokhie menos
لحن إفلوجيمينوس
Pi`wov fa Pennov5 pe : palin pi`wov
fa Pennov5 pe.

Pie o-oe fa Pennotie pe, palin pie o-oe fa Pennotie
pe.
.  بالين بى اواوفا بين نوتى بي: بى اواوفا بين نوتى بي
Ere zij onze God en ere zij onze God.

.  وأيضا المجد هو إللهنا، المجد هو إللهنا
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مديح أحد الشعانين

Lofzang Van Palmzondag

مديح أحد الشعانين

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

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

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

مديح أحد الشعانين
اليوم
كما

تمت
تكلم

Lofzang Van Palmzondag

زكريا

االقوال
وقال

من

النبوات

واالمثال

نبوة عن ايسوس بى بى اخر ستوس

يا أبنة صهيون سوف يأتيك

ملك عادل ليطهر ساكنيك
وهو مخلص سائر النفوس

انسان
الديان

اتان
ابن
على
راكبا
وحوله طقوس نى انجيلوس

اورشاليم
تفرح
اليوم
وهم يصرخون بصوت عظيم

نفتاليم
كور
وكل
خلصنا ايها المللك القدوس

وهو راكب على جحش ويمر فيك

اليوم صار
بتواضعة

فى
وهو

شبه

مديح أحد الشعانين

Lofzang Van Palmzondag

فى الطريق فرشوا قمصان ومن الشجر قطعوا اغصان
باأللحان ويقولون المجد للـه القدوس
يرتلون
وهم
وكانت
وجميع

هذا
هذا

تلك
الشعوب

هو
الذى

الغصون من
يصيحون هذا

والزيتون
النخيل
ملكنا محيى النفوس

داود
عنه
قال
اليوم الموعود الذى
صنعه المعبود كما شرح فى ابصالموس

لنسر
هلموا
طلع الفجر والح

وتنجح
األنفس
ونفرح وتبتهج
وأصبح وأشرق على نى اخرستيانوس

مديح أحد الشعانين

Lofzang Van Palmzondag

ابصرت
أطفال

الصبيان
نطق
العميان وقد
رضعان كما ذكر داود فى ابصالموس

اليوم
وهم
من
فتم

فم األطفال الرضعان أعددت لك سبحا بايمان
وبان بتسبيحهم باشويس ايسوس
اليوم
قوله

فلما سمع بقدومه القاطنون خرجوا لمالقاته فى جبل الزيتون
كالشموس
رسله
فنظروه وحوله كتبة وفريسيون ومعه
كنا جميعا فى فخ الشيطان بخطية آدم أبى االنسان
فجاء وخلص ذوى االيمان وعم هداه الرئيس والمرؤوس

مديح أحد الشعانين

Lofzang Van Palmzondag

عباد االصنام فازوا منه بالقرب ونال كل منهم ما احب
وشعب اسرائيل لم يعرف الرب ولذا ضل وخالف الناموس
العاقل

وقد اصبح الجاهل فى اعتدال وصار
ذى الجالل وتعامى عن
قدرة
وانكر

الحق

فى

ضالل
المحسوس

المرد :أوصانا خين أتشويسى.....

/ / /
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مديح أحد الشعانين

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

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

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

مديح أحد الشعانين
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األوحد
هلل
المجد
ذو االقانيم المثلثة العدد
ونمجده
نسبحه
فهو مولى الخير ومورده
مولى جلت فينا نعماه
ورأيناه
فينا
وحل
العالم
فى
حل
مولى
ومنح خالصا لكل األمم
مولى قد صام ليهدينا
ليرينا
صبرا
وتحمل

الذى لن يزول إلى األبد
له الشكر مدى األزمان
نعبده
الطاعة
وبحسن
فله الشكر بكل لسان
واضاء علينا نور عاله
األكوان
مبدع
قدوس
آدم
ذرية
لينقذ
وعتقنا من يد الشيطان
وينجينا
بهدايته
االيمان
مزايا
بالصبر

مديح أحد الشعانين
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بالجود
اتحفنا
مولى
ودعانا الى أرث الخلود
بتواضع
أتانا
مولى
الترافع
عن
ونقلع
لالنجيل
فاستمعوا
أال
عن قدوم المسيح بالتفصيل
الخبر
ذاع
لما
انه
عم السرور جميع البشر
أورشليم
الى
عقدم
محفوظا بالتجلة والتكريم

المقصود
بلوغ
وأنالنا
بالرحمة وأعمال االحسان
نتواضع
ان
ليعلمنا
والطغيان
والغى
والكبر
واصغوا لما فيه من التأويل
الى بيت القداسة والرضوان
المنتظر
الملك
بقدوم
باذعان
للقائه
وخرجوا
العظيم
وهو
متواضعا
والسلطان
المجد
بكمال

مديح أحد الشعانين
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شموس المجد قد بزغت
لقدوس المخلص قد رفعت
الديان
الملك
قدوم
باأللحان
يصيح
والكل
لكى يتم ما قد قيل
وما قاله زكريا الجليل
يا أبنة صهيون طوباك
أتاك
الملك
هوذا
سيرعاك
الذى
هو
لعالك
المشيد
وهو

شريعة التواضع قد فرضت
رايات التسبيح والشكران
راكبا على جحش ابن أتان
االحسان
لواهب
أوصنا
فى نبوة أشعيا النبيل
قوال يسمو عن البرهان
يا مدينة أورشليم بشراك
راكبا على جحش ابن أتان
موالك
المدبر
وهو
على صفاء الدين وااليمان

مديح أحد الشعانين
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الجموع
تقاطرت
اليوم
يسوع
مخلصنا
للقاء
ممجدين
يسبحون
األمين
للفادى
المجد
داود
البن
أوصنا
من فتح عينى األعمى المولود
اآليات
لصانع
أوصنا
اقامه حيا بعد الممات
األعظم
للملك
أوصنا
النعم
مولى
هو
هذا

وخشوع
طاعة
بكل
وفرشوا فى الطريق قمصان
العالمين
إلله
المجد
الذى يرجوه كل انسان
الذى يجب له السجود
الذى به كل شىء كان
من أقام لعازر من األموات
المنان
لربه
شاكرا
األكرم
للملك
أوصنا
مبارك اآلتى باسم الديان

مديح أحد الشعانين
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مسيرهم
فى
واستمروا
وأغصان النخل فى أيديهم
فارتجت
المدينة
دخل
واستقصت
عنه
وسألت
الكريم
هذا
هو
من
اجاب الكل بصوت عظيم
دخل المخلص الى صهيون
ويشترون
يبيعون
قوما
فأخذ فى الحال يخرجهم
أنتم
الصالة
بيت

بملكهم
متهللين
فارشين فى الطريق أغصان
وكل الجموع له سجدت
حيران
متعجب
والكل
أورشليم
الى
اآلتى
هذا يسوع الناصرى الديان
فوجد فى هيكلها المصون
كما نص فى االنجيل ببيان
يذكرهم
الكتاب
وبقول
جعلتموه للصوص مكان

Lofzang Van Palmzondag
مديح أحد الشعانين
مرتلين
له
الحاضرين وسبحوا
كل
 فبهت
فتقمقم رؤساء الفريسيين الذين يبصرون وهم عميان

اللب وأستولى عليهم حزن القلب
ففقدوا
غضبوا
لما نظروا المسيح الرب صنع فى الهيكل آيات حسان
 وقالوا ما هذا المديح وما سبب هذا التسبيح
الغفران
لمانح
نرى األطفال اليوم تصيح أوصنا

ويقولون
يسبحون ويصرخون
التالميذ
نرى
سالم فى السماء يكون ومجد فى أعالى الجنان

تعلمون يا أيها القوم الجاحدون
أما
لهم
قال
األولون أعددت تسبيحا من فم الرضعان
كتب
قد
أنه
/ / /
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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 ايسوس: تين أوش ايفول ان جو امموس
: بى اخرستوس
Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,
:  ربنا يسوع المسيح: نصرخ قائلين

قانون الختام

De Afsluitende Canon

P23ri `mF5 : a42e `eqovn `eIl=3=m .
Ipshirie im Ifnotie, af she iegon e-Jerosaliem .

.  أفشي إيخون إي يروساليم: إبشيرى إمفنوتى
De
Zoon
van
binnengekomen .

God

is

Jeruzalem

.  دخل أورشليم: إبن هللا

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
Index - الفهرس

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

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
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
 تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى: سي ِديك
.ماثوصاال
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

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

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

V] `nte `tve ef`etaj-rwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
`ntef;ebio `nnoujaji tyrou capecyt `nnou[alauj
`n,wlem.
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe ethronos, en
han miesh en rompie nem han seejo en hierienie kon. Entef
thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en noe etsha lavkh en
koo-lem.

نو إثرونوس إن هان ميش
إفنوتي إنتي إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
 إنتيف ثيفيو إن ن ُو جاجى: سيو إن هيريني كون
إن رومبي نيم هان
ُ
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ تيرو صابي سيت إن
De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel, voor vele
jaren en vreedzame tijden, en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.

إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية ويخضع جميع
.أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

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

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
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Celebrant

يقول الكاهن

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

 بان أجيا: إليسون إيماس او ثيؤس او باتير او باندوكراطور
.إترياس إليسون إيماس
Ontferm U over ons, o God, Almachtige
Vader. Heilige Drie-eenheid, ontferm U over
ons.
ُ
القــدوس
الثالـــوث
 أيها،اآلب ضابط الك ِ ّل
إرحمنا يا اللـه
ُ
ُ
.إرحمنا

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

Celebrant

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

Celebrant

يقول الكاهن

ْ ستحقيـن
 أبانــا: أن نقــول ِبشكر
ْ
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ سمـوا
َّ الــذي في ال

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ـاء
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمـ ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـوم،
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 ذنـوبنـا 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.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.
Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
.خين بخرستوس ايسوس بين تشويس

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـحِ يســوع ربنــا
Bel-masie7 jasoe3 rabina.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
e-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
َ ولـروح
.ــك أيضا
ِ

We li-ro7ike aidan.

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

Celebrant

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

وإلهنـــا
ت الـرحـو َم اللـه ،أبـا ربنـا
فـلنـشكـــُر صانـ َع الخيــرا ِ
ِ
ع المسيــح.
ومخلصنــا يســــو َ
ِ

@ Je afer`ckepazin `ejwn @ aferbo`y;in `eron
@ af`areh `eron afsopten `erof @ af]`aco eron
af]toten afenten sa `e`hryi `etaiounou ;ai.
جي أف إير إسكي بازين إيجون أف إير فويثين إيرون أف
أريه إيرون أف شوبتين إيروف أفتي آسو إيرون  :أف تي
نوثاي.
او ُ
توتين أف إين تين شا إإهري إيطاي ُ
want Hij heeft ons beschermd en geholpen,
bewaard
en
aangenomen
en
met
ontferming omringd, Hij heeft ons gesterkt
en tot dit uur geleid.

ألنــه ستــرنــــا وأعـاننـا وحفظنــا وق ِبلنــا إليه وشفـــق
علينـــــا وعضدَنــا ،وأتى بنـا إلى هــــذه السـاعـــــِة.

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

المقـــدس ،وك ِ ّل
هـو أيضا فلنسأله أن يحف َظنــا في هـذا اليـــوم
ِ
أيـام حياتِنــا بك ِ ّل ســالم الضابـ َط الكـ ّل الـرب إلهنــا.

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e.
pros ev eksas-te.

.إبروس إيف إكصاستي
Laat ons bidden.
.صلوا

Salloe.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

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

Celebrant

إفنيب إبتشويس إفنوتي بي باندوكراطور إفيوت إمبين
تشويس اووه بين نوتي اووه بين سوتير إيسوس بي
إخرستوس .
O Meester, Heer, Almachtige God, Vader
van onze Heer, God en Verlosser Jezus
Christus,
ُ
وإلهنـا
نــا
ب
ر
أبــو
ل
الك
ط
الـرب اإلله ضاب
أيها السيـ ُد
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ع المسيــ ُح.
ومخلصنــا يســـو َ
ِ

Tensep`hmot `ntotk @ kata hwb niben nem
e;be hwb niben nem qen hwb niben.
 كاطا هوب نيفين نيم إثفي هوب،تين شيب إهموت إن طوطك
.نيفين نيم خين هوب نيفين
wij danken U voor alles, om alles en in
alles,
. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال

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

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

َ
ألنـك ستــرتـَنـــا وأعنتـَنــا وحفظتنــا وقبلتـَنا إليك وأشفقـتَ
علينـــا وعضـدتنــا وأتيتَ بنـا إلى هــذه السـاعـــــِة.

Diaken

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

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

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

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

`ntef[i
`nni]ho
nem
nitwbh
`nte
ny=e=;=u `ntaf@ `ntotou `e`hryi `ejwn `epi`aga;on `ncyou
niben@ `ntef,a nennobi nan `ebol.
entef etshie en nie tieho nem nie toobh ente nie ethoe-wab entaf entoe-toe e-ehrie e-khoon e-pie aghathon enseejoe nieven entef ka nen novie nan evol

 إنطوطو:إنتيف تشى إن نى تيهو نيم نى طوبه إنتى نى إثؤواب إنطاف
. انتيف كانين نوفى نان ايفول: إإهرى إيجون إبي آغاثون إنسيو نيفين
en de beden en de smekingen van al Zijn heiligen
omwille van ons, voor al wat goed is, te allen tijde
aanvaardt, en onze zonden vergeeft.

حيـن
بالصـالح عنـا في كـل
ويقبــ َل ســـؤاالت وطلبـات قــديسيــــه منهـم
ِ
ِ
.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jakbal so-alaat wa telbaat kiddiesieh menhom
belsala7 3ana fie kolla 7ien wa jaghfir lana gatajana.

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

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

nem pefke`svyr `nlitourgoc peniwt `nepickopoc
abba (...)
nem befky eshvier in litor'3os penioot in
episkopos ava (...)
نيم بيف كي إشفير إن لي طورغوس بين يوت ان إيبيس كوبوس أفا
.)...(
en zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...) ,
)...( وشـريكه في الخـدمـة الــرسـوليــة أبينــا األسقـف المكرم االنبا
Wa shariekahoe fel-`7idma el-rasoele-jah
abiena el-oskof el-mokarram el-anba (...),

`ntef,a

nennobi nan `ebol.

entef ka nen novie nan evol .
.إنتيف كانين نوفى نان ايفول
en onze zonden vergeeft.

.ويغفـر لنا خطايانــا
wa jaghfir lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

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

Celebrant

إثفى فاى تين تيهو اووه تين طوبه إن تيك ميت أغاثوس بى
إيهواو
ما رومى ميس نان إثرين جوك إيفول إم باى كى
ُ
إثؤواب فاى.
Daarom vragen en bidden we Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft, sta ons toe deze heilige
dag

شــر.
ونطلب من
من أجـــ ِل هـذا نسأ ُل
ِ
ُ
صالح َك يا ُمحـب الب ِ
امنحنــا أن نكمـل هـذا اليــوم المقـدس.

nem ni `ehoou tyrou `nte penwnq @ qen hiryny
niben nem tekho] @ `V;onoc niben @ piracmoc
niben @ `energi`a niben `nte `pcatanac @ `pco[ni `nte
hanrwmi `euhwou

إيهواو تيرو إنتى بين اونخ خين هيريني نيفين نيم تيك
نيم نى
ُ
هوتى  :إفثونوس نيفين بى راسموس نيفين إن إرجيا نيفين
هواوو
إنتى إبصاطاناس إبسوتشنى إنتى هان رومى إف
ُ
en alle dagen van ons leven in vrede en vreze
voor U te voltooien, Alle afgunst, alle
bekoring, elk satanswerk, de listen van
slechte mensen,

وك ِ ّل أيـــام حياتِنـا بك ِ ّل ســالم مع خــوفـِ َ
ــــك ،ك ِ ّل حســد وك ِ ّل
األشـــرار،
الشيطان ومــؤامــر ِة النـــاس
تجـربـة وك ِ ّل فعــ ِل
ِ
ِ

nem `ptwnf `e`pswi `nte hanjaji nyethyp nem ny
e;ouwnh `ebol : A
` litou `ebolharon : Nem
;`ebolha peklaoc tyrf : Nem `ebolha paima =e
= =u
`ntak vai.

نيم إبطونف إإبشوى إنتى هان جاجي نى إتهيب نيم ني إث
اواونه إيفول آليتو إيفول هارون  :نيم إيفول ها بيك الؤس
ُ
تيرف  :نيم إيفول ها باى ما إثؤواب إنطاك فاي.
de aanval van vijanden,
zichtbaar en
onzichtbaar, wend het af van ons , en van heel
Uw volk, en van deze heilige plaats, die U
toebehoort.

َ
َ
والظاهـريـن ،انــزعهــا عنــا،
الخفيـين
األعـــــداء
وقيــــام
ِ
ِ
مــوض َ
سائــر شع ِب َ
عـــك ال ُمقــدس هـذا،
ـك ،وعــن
وعـن
ِ
ِ

@Ny de `e;naneu nem ny`eternofri cahni `mmwou nan
je `n;ok pe `etak] `mpiersisi nan @ `ehwmi `ejen nihof
nem ni[ly @ nem `ejen ]jom tyrc `nte pijaji.

إمواو نان جي
نى ذى إث نانيف نيم نى إت إيرنوفرى صاهنى
ُ
إثنوك بى إيطاك تى إم بى إيرشيشى نان إي هومى إيجين نى
هوف نيم نى إتشيلى نيم إيجين تى جوم تيرس إنتى بى جاجى.
Voorzie ons van alles wat passend en nuttig
is, want Gij zijt het die ons macht gegeven
heeft op slangen en schorpioenen en elke
vijandelijke macht te trappen.

َ
ألنــك أنـت
أمــا الصـالحــــاتُ والنافعــاتُ فارزقنــا إيـاهــــا
َ
السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي
الـذي أعطيتنا
كل قـو ِة العــد ِو.

De Verzen van de
Cimbalen

أرباع الناقوس

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Neknai
`w
Panov5
:
hanatsi`3pi `mmwov : ceo2 `ema2w
: `nge nekmet2enh3t.
Nek nai oo Panoetie: han at et-shiepie em moo-oe:
se-osh e-mashoo: enzje nek met shenhiet.

 سى أوش:  هان أتتشى إيبى إم مواو: نيك ناى او بانوتى
. إنجى نيك ميت شينهيت: إيماشو
Uw genadegaven, o mijn God: zijn ontelbaar: en
hoogst overvloedig: is Uw barmhartigheid.

 هى:  وكثيـرة جـدا:  غـيـر محصاة: مـراحمـك يا إلهى
.رأفـاتـك

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

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Ten]ho `erok `w =U=c :=c @ e;rek`areh `e`pwnq
`mpenpatriar,c @ papa abba (...) piar,y`ereuc @
matajrof hijen pef`;ronoc.
Ten tie ho erok o Eejos The-os, ethrek areh e-ep oon-g em
pen patriarshies, papa ava (...) pie arshie erevs, ma takhrof
hiezjen pef ethronos.

 إثريك أريه إبؤنخ إم بين: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
 ما طاجروف هيجين: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا أفا: باطريارشيس
. بيف إثرونوس
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.
) رئيس الكهنة ثبته...(  أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا،نسألك يا إبن هللا
.علي كرسيه

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab
`ndikeoc @ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen
pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth
oeweb en zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 بين يوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...(  آفا:
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig
hen op zijn zetels.

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

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
Hieten ni`precbi`a : `nte 50e`otokoc =e0
= v Mari`a :
Pu `ari`hmot nan : `mpixw ebol `nte nennobi .
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol
ente nen novie.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
 إمبي كو إيفول إنتى نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de
heilige Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.
:  يـارب أنعـم لـنا:  اإللـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة
. بـمغـفــرة خطـايانــا

De Verzen van de Cimbalen
أرباع الناقوس
E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc: nem
Pi=p=na =e=0v : ge ( av a2k ) akcw5 `mmon.
Ethren hoos erok : nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje ( av ashk ) ak sooti emmon.

 نيم بي:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إثرين هوس إيروك
. جى ( جى أف أشك ) آك سوتى إممون: إبنيفما إثؤواب
Dat wij U mogen prijzen : met Uw Goede Vader: en
de Heilige Geest: want U bent ) gekruisigd ( en
heeft ons verlost.
صلبت ) و
ُ (  ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: لكى نسبحـك
.خلصتنا
Index - الفهرس

Psalm : 51

المزمور 50 :

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 51 :

: 50المزمور ال

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

: 50المزمور ال

De Psalm 51 :

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

/ / /

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Een profetie van het
zesde uur van
palmzondag
نبوة الساعة السادسة من يوم أحد
الشعانين

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

وكانت على يد الرب فأخرجتنى بروح الرب ووضعتنى فى
 وهذا كان ممتلئا عظاما بشرية وأمرتنى عليها، وسط الحقل
من حولها كلها فإذا هى كثيرة جدا على وجه الحقل ويابسة
:  فقال لى الرب، جدا
De hand des Heren kwam op mij, en de Heer
voerde mij in de geest naar buiten en zette mij
neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij
deed mij daar aan alle kanten omheen lopen
en zie, zij lagen in grote menigte door het dal
verspreid, en zie, zij waren zeer dor. En Hij
zeide tot mij :

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

 أيها السيدالرب:يا إبن اإلنسان أترى تحيا هذه العظام ؟ فقلت
 تنبأ عن هذه وقلت لهذه:  فقال لى،إله الجنود أنت تعلم
 هكذا قال السيد لهذه، العظام اليابسة إسمعى كلمة الرب
: العظام
Mensenkind,
kunnen
deze
beenderen
herleven? En ik zeide: Heer Heer, Gij weet het.
Toen zeide Hij tot mij : Profeteer over deze
beenderen en zeg tot hen: gij dorre
beenderen, hoort het woord des Heren. Zo
spreekt de Heer Heer tot deze beenderen :

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

 وأضع عليكم عصبا وأكسيكم، هآنذا أُدخل فيكم روحا فتحيون
 وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون، لحما وأبسط عليكم جلدا
 فكان صوت عند.  فتنبأت كما أمرنى، أنى أنا هو الرب
،  وإذا زلزلة حدثت،تنبؤى
Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik
zal spieren op u leggen, vlees op u doen
komen, u met een huid overtrekken en geest
in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult
weten, dat Ik de Heer ben. Ik nu profeteerde
zoals mij bevolen was, en zodra ik
profeteerde, ontstond er een geruis,

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

 ورأيت وإذا العصب كساها،فتقاربت العظام لبعضها بعضا
 فقال لى تنبأ نحو، ولم يكن بها روح،والجلد بسط عليها
: الروح تنبأ يا إبن اإلنسان وقل للروح
en zie, een beweging, en de beenderen
voegden zich aaneen zoals zij bij elkander
behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen
spieren op, en vlees, en er trok een huid
overheen ; maar geest was er nog niet in hen.
Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de
geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de
geest:

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

، هلم أيها الروح من رياحك األربع، هكذا قال السيد الرب
 فتنبأت كما أمرنى فدخل فيها. وهب فى األموات فيحيوا
 فقاموا واقفين،  وبينما أنا أتنبأ وإذ بزلزلة قد حدثت، الروح
. وكانوا جيشا عظيما كثيرا جدا، على أقدامهم
zo zegt de Heer Heer: kom van de vier
windstreken, o geest, en blaas in deze
gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde
ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest
kwam in hen en zij herleefden en gingen op
hun voeten staan, een geweldig groot leger.

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

،  هذه العظام كلها هى بيت إسرائيل، فقال لى يا إبن اإلنسان
 لذلك، سحقت عظامنا وهلك رجاؤنا وإنقطعنا
ُ وهم يقولون قد
 هآنذا أفتح قبوركم،  هكذا قال السيد الرب: تنبأ وقل لهم
. وأصعدكم يا شعبى
Voorts zeide Hij tot mij : Mensenkind, deze
beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij
zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze
hoop is vervlogen; het is met ons gedaan.
Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de
Heer Heer: zie, Ik open uw graven en zal u uit
uw graven doen opkomen, o mijn volk,

Ezechiël: ) 37:1-14)

)14-1 :37( : حزقيال

 فتعلمون أنى، وأجعل فيكم روح الحياة وآتى بكم إلى إسرائيل
 وآتى،  حيث أفتح القبور وأصعدكم منها يا شعبى، أنا الرب
 تكلمت وفعلت قال،بكم إلى أرضكم فتعلمون أنى أنا هو الرب
.  مجدا للثالوث األقدس. السيد الرب
en u brengen naar het land, Israëls. En gij zult
weten, dat Ik de Heer ben, wanneer Ik uw graven
open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn
volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij
herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij
zult weten, dat Ik, de Heer, het gesproken en
gedaan heb, luidt het woord des Heren. Eer aan
de Heilige Drie-eenheid.

De Paulinische Brief

البولس

لينك البولس الحزيني
) ( لحن إثفيتي أناسطاسيس
Link naar De droevige
PaulinischeBrief
( Ethve tie anastasies )

لينك البولس
)  هولندي- ( عربي
Link naar De Paulinische
Brief
(Arabisch – Nederlands(

Gebed voor de Zieken

أوشيـة المـرضى

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
e-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
َ ولـروح
.ــك أيضا
ِ

We li-ro7ike aidan.

يقول الكاهن

Celebrant

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

بالين اون مارين تيهو إإفنوتى بى باندوكراطور إفيوت إم بين
تشويس اووه بين نوتى اووه بين سوتير إيسوس بى
إخرستوس .
Nogmaals laat ons vragen aan de
Almachtige God, de Vader van onze
Heer, God en Verlosser, Jezus Christus.
وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضاب َط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ع المسيــ ُح.
ومخلصنــا يســـو َ
ِ

}en]ho ouoh tentwbh `ntekmet`aga;oc
pimairwmi @ `Ari`vmeu`i P¡ `nny`etswni `nte
peklaoc.
تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى،
أرى إف ميفئى إبتشويس إن ني إتشونى إنتى بيك الؤس .
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft, Gedenk, o Heer, de
zieken onder Uw volk.
محــب البشــــر ،اذكر
صالحـــك يا
نســـأل ونطلــب مـن
ِ
َ
يـارب مرضى شعـبـِــك .
ُ

Diaken

يـقــول الـشماس

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

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

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

`ite qen paitopoc `ite qen mai niben.
e-te gen pai topos e-te gen mai nieven,
. إيتى خين باي طوبوس إيتى خين ماى نفين
door elke ziekte, of zij hier zijn of elders,

.المسكن أو بك ِ ّل موضع
إن كان في هذا
ِ
in kaan fie haza el-maskan auw bekol mauwde3.

hina
`nte
P=,=c
Pennou]
er`hmot
nan
nemwou `mpioujai nem pital[o @ `ntef,a nennobi
nan `ebol.

hiena ente Piegristos Pennoetie er ehmot nan nemooe em pie oe-khai nem pie taletsho, entef ka nen
novie nan evol.
نيمواو إمبي
هينا إنتى بي إخريستوس بين نوتي إير إهموت نان
ُ
.  إنيتف كانين نوفي نان إيفول: اوجاي نيم بي طالتشو
ُ
opdat Christus onze God hen en ons begenadigt
met sterkte en genezing en onze zonden vergeeft.
ويغفر لنا
والشفاء
لكي المسي ُح إلهنا ينع َم علينا وعليهم بالعافي ِة
ِ
َ
.خطايانا
Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleine wa 3aleihom
bel 3afeja wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

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

genade

Bezoek hen met Uw
erbarmen, genees hen.

ت إشفهــم .
تع َّهـدهـُــم
بالمـراحـم والــرأفــا ِ
ِ

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

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

َ
، إعتقهــم جميعــا،والمعـذبــيـن مــــن األرواحِ النجســــ ِة

َ
َ
،الـذيـن في النفي او السبي
المطابـق او
السجــون او
الـذيـن في
ِ
ِ

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

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

 يـارب إعتـقهم جميعـــا،المقبـوض عليهـم في عبـوديــة مـرة
او
ِ
َ
َ
. ـاقطيـن
المــربوطيـن وتقيـ ُم الس
 ألنـك أنتَ الــذي تحــ ُل،وإر َحمهــم

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

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

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

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

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

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

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

يـارب أمـراض نفــوسنـا اشفهـــــــا ،والتي ألجسادنــا
ونحـن أيضـا
ُ
سنـا ،وأجسـا ِدنا ،يا مـدبـر
عـا ِفهـــا ،أيها
الطبيب الحقيقي الـــذي ألنـفـ ِ
ُ
بخـالص َ
ــــك .
كـل جســـد تع َهـدنـا
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gewaardig U,
o Heer
تفضل يارب أن تحفظنا

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

َّ تف
يـارب أن تحفظنــا في هــذه اللـيلــة
ضـل
ُ
ُالـرب إله
ُ
بـارك أنتَ أيـَّهــا
 ُم،بغيــر خـَطيـّـة
ُ
ِ
َ س
ـدوس
ُ  وا،آبا ِئنــا و ُمتـزايــ ُد بــركـة
ُ
ُ مـك القـ
.  آميــن،مملـو ُء مجــدا إلى األبـَـد
Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht
zonder zonde te bewaren. Gezegend zijt
Gij, Heer, God van onze vaderen, zeer
gezegend en vol van heerlijkheid is Uw
Heilige Naam in eeuwigheid. Amen.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

َّ ،عليـك
َ
َ
ألن أعيُــن
يـارب كمثــ ِل إتكالنـا
رحمتـك علينا
فلتكـُن
ُ
َ
َ
،ألنـك أنتَ الـذي تـُعطيهــم طعا َمهــم في حينـ ِه
،تترجـاك
الكـ ِ ّل
 وأنت،صنـا يا َرجا ُء أقطـار األرض كلهـا
ُ س َمعنـْا يا اللـهُ ُمخ ِل
ْ ا
:  آميـن،يـارب تحفظنـا وتن ِ ّجينـا مـن هـذا الجيـل وإلى األبـ ِد
ُ
Moge Uw genade over ons komen, o Heer,
zoals wij ons op U verlaten, want aller ogen
hopen op U, want Gij geeft hun te zijner tijd
hun spijze. Hoor ons aan o God onze
Verlosser, hoop van alle einden der aarde.
En Gij, Heer, bewaart ons, verlost ons en
behoedt ons vanaf deze generatie tot in
eeuwigheid. Amen.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

َ ُ عـَلمني عَــدل،يـارب
ُ
ُ
،يـارب
 ُم،ـك
ُم
َبـارك أنت
َبـارك أنت
ُ
ُ
َ
ُ
يـارب
،ــر َك
 ُم،قــوقـك
ف ِ ّهمني ُح
َبـارك أنت
ُ
ُ
ّ ِ  أنـِر لي ِب،يـارب
َ َ  أعما ُل يـ،رحمتـك دائمـة إلى األبــ ِد
َ
،يارب ال ترفـُضهــا
ديـك
ُ
َ
،ألنـك صرتَ لنـا ملجـا من جيــل إلى جيــل
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw
gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer,
onderricht mij Uw gerechtigheid. Gezegend
zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw
gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort
tot in eeuwigheid. Verwerp de werken van Uw
handen niet, o Heer, want Gij zijt voor ons een
toevlucht geworden van geslacht tot geslacht.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

 فإني،وخلص نَفسي
إر َحمني
أنا طلبتُ إلى
ْ
ْ : ُالـرب وقلــت
ُ
َ
َ
 وعلمني أن أصن َع،إليــك فخلصني
،إليــك
ُيارب التجـأت
ُأخطــأت
ُ
َ
َ  أل،مـَشيئـَتــك
،ع الحيــا ِة
،نـك أنتَ هــو إلهي
ُ وعنـدك ينبــو
َ
َ ُ ت رحمتـ
ُ
لـلـذيــن
ـك
عـايـن
وبنــور َك
ِ  فلتأ،النــور
ُ
َ
ِ
ُ يـارب نـ
َ  وبــ،يعــرفــونــك
َ
،ب
ِ رك لل ُمسـتقيـمي القـلــو
Ik heb tot de Heer geroepen en sprak : “Wees mij
genadig en verlos mijn ziel, want ik heb tegen U
gezondigd.” Heer, tot U neem ik mijn toevlucht,
dus verlos mij. Leer mij Uw wil te doen, want Gij
zijt mijn God, bij U is de bron des levens en in
Uw licht, o Heer, zien wij het licht. Bestendig Uw
genade voor wie U kennen en Uw gerechtigheid
voor de oprechten van hart.

Gewaardig U, o Heer

تفضل يارب أن تحفظنا

َ ، لـك يحـق التسبيـ ُح،ُتجب البركـة
َ
 أيّها،ُلـك يَنبغي التمجيـد
لـك
ُ
َ
ُ
ُ
واآلن وإلى
البـدء
الكائــن منـذ
،ـدس
اآلب
ُ واإلبـن والـرو
ِ
ُ
ُ ُ ح القـ
َ
السمـك
 والترتيـ ُل،اإلعتـراف لـلـرب
 جيـ ُد هـو. آميـن،األبَـ ِد
ُ

َ
 وحقـِّك في كـ ُ ِل،بـرحمتـك في الغـَدوات
 أن يُ َخبـَر،أيهـا العلي
.ليلـة
Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan U
is de verheerlijking, o Vader, Zoon en Heilige
Geest, die zijt vanaf het begin, nu en tot in
eeuwigheid. Amen. Het is goed de Heer te loven
en Uw naam te psalmzingen, o Allerhoogste, Uw
genade in de morgenstond te verkondigen en Uw
trouw in elke nacht.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kata `ehoov nem kata `egwrh =al .
Kate eho-oe nem kata ie-khorh ellieloje.
. إيهواو نيم كاطا إيجوره الليلويا
كاطا
ُ
Elke dag en elke morgen Halleluja .
. كل يوم وكل ليلة هلليلويا

Gelovigen
يـقــول الـشعب
doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w pneumati ke nun ke `a`i
ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn : allylouia.
zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie. ke nien
ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien:
allieloeja.

 كي نين كى أ إى كى: ذوكسابترى كى إيو كى أجيو إبنفماتى
. الليلويا: 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,
Halleluja.

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

Psalmverzen المزامير

Psalm : 139

138 : مزمور

Psalm : 139

138 : مزمور

 إن، والى أين أهرب من وجهك،الى أين أذهب من روحك
 وإن هبطت الى الهاوية فأنت،صعدت الى السماء فأنت هناك
 وإن إتخذت لى أجنحة وأقمتها باكرا ألسكن فى،هناك أيضا
. الليلويا. فان يدك هناك تهدينى ويمينك تمسكنى،أواخر البحر
Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg
ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het
dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; nam ik
vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan
het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij
geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.
Halleluja.

Psalm : 119

118 : مزمور

Psalm : 119

118 : مزمور

 ضللت مثل الخروف، وأحكامك تعيننى،تحيا نفسى وتباركك
 سماء السموات، فاطلب عبدك ألنى لم أنس وصاياك،الضال
، واألرض أعطاها ألبناء البشر،للرب
Mijn ziel leve, en love U,
mogen uw
verordeningen mij helpen. Ik heb gedwaald
als een verloren schaap, zoek uw knecht,
want uw geboden vergeet ik niet. Halleluja. De
hemel is de hemel van de Here, maar de aarde
heeft Hij de mensenkinderen gegeven.

Psalm : 119

118 : مزمور

، وال كل الهابطين فى الهاوية،ليس األموات يباركونك يا رب
، من اآلن والى األبد،لكن نحن األحياء الذين نباركك يا رب
. الليلويا
Niet de doden zullen de Here loven, niemand
van wie in de stilte zijn neergedaald, maar wij,
wij zullen de Here prijzen van nu aan tot in
eeuwigheid. Halleluja.

Psalm : 116

115 : مزمور

Psalm : 116

115 : مزمور

، ألنه أمال بسمعه الى،أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعى
 وشدائد، ألن أوجاع الموت إكتنفتنى،و فى أيامى دعوته
، فدعوت باسم الرب، نالنى ضيق و حزن،الهاوية أصابتنى
Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem,
mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij
geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot
Hem roepen. Banden van de dood hadden mij
omvangen, angsten van het dodenrijk hadden
mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid
en smart. Maar ik riep de naam des Heren aan:

Psalm : 116

115 : مزمور

 حافظ، الرب هو رحيم و بار و الهنا يرحم،يا رب نج نفسى
 تواضعت فخلصنى إرجعى يانفسى،األطفال الصغار هو الرب
، ألن الرب قد أحسن الى،الى موضع راحتك
Ach Here, red mijn leven. Genadig is de Here
en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.
De Here bewaart de eenvoudigen; ik was
verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer
weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u
heeft welgedaan.

Psalm : 116

115 : مزمور

، وعينى من الدموع ورجلى من الذلل،َخلَّص نفسى من الموت
.  الليلويا.أرضى الرب أمامه فى كورة األحياء
Want Gij hebt mijn leven van de dood gered,
mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot.
Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren
in de landen der levenden. Halleluja.

Ten oe-oosht

تين أوأوشت

Tenovw2t
`mmok
w
`
P=xc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=pn
= a =e=0v : 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: تين أوأوشت امموك أو بي اخرستوس
. جى أف أشك آكسوتى إممون: نيم بي إبنيفما إثؤواب
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent gekruisigd en heeft ons verlost.
صلبت و
ُ  ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
.خلصتنا

De Paulinische Brief

البولس

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.
نو
ُ  إبشويس ما إمطون إن: 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
%tamov

de `mmwten
: `epievajjelion :

البولس الحزيني

na`cn3ov

Tie ta moe ze im mo-ten na isneejo, e-pie ev
ankhelion,
:  إيبى إيف أن ّجليون: تى طاموذي إم موتين نا إسنيو

Ik maak u bekend, broeders, het evangelie,
dat ik u verkondigd heb, dat gij ook
ontvangen hebt,
: وأنا أعلمكم يا إخوتى أن اإلنجيل الذى بشرتكم به

De droevige Paulusbrief

البولس الحزيني

F3etavhi2ennov4i `mmo4 nwten :
f3`ete pe `etaretensit4 .
fie etaf hie shen nofie immof no-ten, fie e-te
pe e-ta re ten et shietf.
 فى إيتي بي إيطاري: فى إيطاف هى شينوفى إمموف نوتين
. تين تشيتف
Waarin gij ook staat, waardoor gij ook
behouden wordt.
. هو الذى قبلتموه

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
/ / /

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

Een hymne Pie ehmot ghar

لحن بي إهموت غار

Pi`hmot gar `mPen[oic Iycouc Pi,rictoc @
ef`eswpi nem pek`agion `pneuma @
pa¡ `niwt ettaiyout `nar,y`ereuc papa
abba (…)

Pie ehmot ghar em Pentshois Iesoes Piegristos ef e-shoopie
nem pek akhion pnevma pa tshois en joot et tajoet en
arshie erevs pa-pa ava (…)

بي إهموت غار إم بين تشويس إيسوس بي إخرستوس إف إي شوبي نيم
)...( بيك أجيون إبنفما باتشويس إن يوت إتطايوت إن أرشي إيرفس بابا أفا
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw reine
geest, mijn geëerde meester en vader, de hoge-priester paus
abba (…)
نعمـةُ ربـنــا يســوع المسيح تكــون مع روحـ ِّك الطاهــرة يا سيـدي اآلب ال ُمكـَّرم
)...( ورئيـس الكهنــة البابــا األنبا

لحن بي إهموت غار
Nem peniwt `n`epickopoc abba (…) Mare
pi`klyroc nem pilaoc tyrf @ oujai qen P¡@ je
`amyn ec`eswpi.
Nem penjot en episkopos ava (…) Ma-re pie
eklieros nem pie laos tierf oe khai gen Eptshois zje
amien es eshoopie.
) ماري بي إكليروس نيم بي...( نيم بين يوت إن ابيسكوبوس افا
.الؤس تيرف اوجاي خين إبتشويس جي أمين إس إيشوبي
Een hymne Pie ehmot ghar

En onze vader de bisschop abba (…) Moge de clerus en het
hele volk zich welbevinden in de Heer. Amen, zo mag het
zijn.

) فليكن اإلكليروس وكل الشعب معافين...( وأبينا األسقف المكرم اآلنبا
.ب آمين يكون
ِ في الر

De Paulinische
Brief
البولس

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

وأنا أعلمكم يا إخوتى أن اإلنجيل الذى بشرتكم به هو الذى
، هذا الذى خلصتم من قبله، هذا الذى أنتم فيه ثابتون،قبلتموه
 وإال فباطل قد،ألنى بالكالم بشرتكم إن كنتم به تتمسكون
.آمنتم
Ik maak u bekend, broeders, het evangelie,
dat ik u verkondigd heb, dat gij ook
ontvangen hebt, waarin gij ook staat,
waardoor gij ook behouden wordt, indien
gij het zo vasthoudt, als ik het u
verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot
geloof zoudt gekomen zijn.

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

 أن المسيح مات عن،ألنى سلمت إليكم أوال ما قد أخذت
خطايانا كما فى الكتب وأنه دفن وانه قام فى اليوم الثالث كما
، وأنه ظهر لصفا،فى الكتب
Want voor alle dingen heb ik u
overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen
heb: Christus is gestorven voor onze
zonden, naar de Schriften, en Hij is
begraven en ten derden dage opgewekt,
naar de Schriften, en Hij is verschenen aan
Kefas,

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

ثم ظهر لإلثنى عشر و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة ألكثر من
، أكثرهم باق إلى اآلن ولكن بعضهم قد رقدوا،خمسمائة أخ
. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين

Daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij
verschenen aan meer dan vijfhonderd
broeders tegelijk van wie het merendeel
thans nog in levenis, doch sommigen zijn
ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen
aan Jakobus, daarna aan al de apostelen;

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

،  ألنى أصغر الرسل،  ظهر لى أنا،  كأنه للسقط، وآخر الكل
 من أجل أنى طاردت، أنا الذى لست أهال أن أدعى رسوال
 ونعمته التى فى، بيعة هللا وبنعمة هللا صرت إلى ما أنا عليه
،ليست باطلة
maar het allerlaatst is Hij ook aan mij
verschenen, als aan een ontijdig geborene.
Want ik ben de geringste der apostelen, niet
waard een apostel te heten, omdat ik de
gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de
genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn
genade aan mij is niet vergeefs geweest,

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

بل وقد تعبت أكثر من جميعهم ولكن ال أنا بل نعمة هللا التى معى
 وإن كان،  فإن كنت إذا أنا أو أولئك فهكذا نبشر وهكذا آمنتم،
 فكيف صار فيكم قوم، ينادى بالمسيح أنه قام من األموات
!يقولون أنه ال تكون قيامة لألموات ؟
want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch
niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.
Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo
zijt gij tot het geloof gekomen. Indien nu van
Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden
is opgewekt, hoe komen sommigen onder u
ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der
doden is?

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

 وإن كان، فإن لم تكن قيامة لألموات فالمسيح إذا ما قام
المسيح لم يقم فكرازتنا باطلة وباطل أيضا إيمانكم وسنوجد
، نحن أيضا شهود زور هلل
Indien er geen opstanding der doden is,
dan is ook Christus niet opgewekt. En
indien Christus niet is opgewekt, dan is
immers onze prediking zonder inhoud, en
zonder inhoud is ook uw geloof. Dan
blijken wij ook valse getuigen van God te
zijn,

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

 إن كان،حيث قد شهدنا على هللا أنه قد أقام المسيح وهو لم يقمه
الموتى ال يقومون ! فإن كان الموتى ال يقومون فال يكون المسيح
 وإن كان المسيح لم يقم فباطل هو إيمانكم وأنتم بعد تحت، قد قام
. خطاياكم
want dan hebben wij tegen God in getuigd,
dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij
toch niet heeft opgewekt, indien er geen
doden opgewekt worden. Immers, indien er
geen doden opgewekt worden, dan is
Christus ook niet opgewekt; en indien
Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof
zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

أو لعل الذين ماتوا فى المسيح قد هلكوا ! وإن كنا فى هذه
الحياة فقط نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس ! واآلن قد
،  وصار باكورة المضجعين، قام المسيح من األموات
Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen
zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit
leven onze hoop op Christus gebouwd
hebben, zijn wij de beklagenswaardigste
van alle mensen. Maar nu, Christus is
opgewekt uit de doden, als eersteling van
hen, die ontslapen zijn.

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

وكما أنه بإنسان كان الموت كذلك بإنسان آخر تكون قيامة
 وكما أنه فى آدم يموت الجميع كذلك فى المسيح، األموات
. كل واحد وواحد فى رتبته، أيضا سيحيا الجميع

Want, dewijl de dood er is door een mens,
is ook de opstanding der doden door een
mens. Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen
rangorde :

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

 وبعد ذلك، فالمسيح هو البدء ثم الذين للمسيح عند مجيئه
المنتهى متى اسلم الملك هلل األب ومتى أبطل كل رئاسة وكل
، سلطان وكل قوة

Christus als eersteling, vervolgens die van
Christus zijn bij zijn komst; daarna het
einde, wanneer Hij het koningschap aan
God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle
heerschappij, alle macht en kracht
onttroond zal hebben.

1 Korinthe : 15:1-27

23-1 : 15 كورنثوس األولى

 تحت قدميه، ألنه البد أن يملك حتى يضع جميع أعدائه
 ألنه أخضع كل شئ، والعدو األخير الذى هو الموت سيبطل
.  نعمة هللا اآلب فلتحل على أرواحنا جميعا. تحت قدميه

Want Hij moet als koning heersen, totdat
Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd
heeft. De laatste vijand, die onttroond
wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan
zijn voeten onderworpen. De genade en de
vrede van de Heer zij met ons, Amen.

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
ُ
ُ
ُ
ُ
.ص ِلب عنا ارحمنا
ُ

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
ُ
ُ
ُ
ُ
.ص ِلب عنا ارحمنا
ُ

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
ُ
ُ
ُ
ُ
.ص ِلب عنا ارحمنا
ُ

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

لينك أوشية اإلنجيل
Lin naar Het Gebed voor
het Heilig Evangelie

لينك المزمور
Link Naar De Psalm
لينك لحن كي إيبرتو
Link naar Een hymne
Ke ie-per toe

لينك اإلنجيل
Link Naar Het Evangelie

Het Gebed voor het
Heilig Evangelie
أوشيــة اإلنجيــل

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل
Laat ons bidden.
.صلـــوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
e-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
َ ولـروح
.ــك أيضا
ِ

We li-ro7ike aidan.

Celebrant

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

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

 الـذي خاطب تالميـذه،ع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
َ الـرب يسـو
ُ
: األطهــار المكـرميـن قائال
القديسيـن ورسلـ ِه
ِ

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

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

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

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

 وآلذانـِّكــــم ألنهـــا،بصر
ِ ُ أما أنتــم فطـوبي ألعينـِّكم ألنها ت
 فلنستحـق أن نس َمـ َع ونع َمـ َل بأناجيـ ِلّـك المقـدســة،سمـَــع
ْ َ تـ
.ت قـديسيــــك
ِ بطلبـا

يـقــول الـشماس

Diaken
`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

Bid voor het Heilig Evangelie.
.صلـوا من أجــ ِل اإلنجيــ ِل المقــدس
Salloe men akhl el-en-khiel el mokaddes.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى إليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

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

اواون نيفين إيطاف هون
أرى إف ميفئى ذى اون بين نيب إن ُ
بوميفئى.
هين نان إير ُ
Gedenk ook, onze Meester, allen die ons
gevraagd hebben om hen,
أذكـر أيضا يا سيـدَنا ك ِ ّل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـ ُــــم في
تضرعاتـ ِّنا،

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

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

 الـــذيــــن،الـرب إلهنــا
وطلباتـ ِّنا التي نُصعـدهـا إليـك أيهــا
ُ
، المـرضي اشفهـــم،سبقــــــوا فـــرقـــدوا نيحهـــم

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

اوجاى تيرو نيم
جى إنثوك غار بى بين اونخ تيرو نيم بين ُ
تين هلبيس تيرو نيم بين طالتشو تيرو نيم تين أناسطاسيس
تيرين.
want U bent ons aller leven, ons aller
verlossing, ons aller hoop, ons aller
genezing, en ons aller verrijzenis.
صنــا كـ ُ ِلنـا ،ورجــاؤنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـ ُ ِلنـا ،وخال ُ
كـُلنِـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُلنِـــا وقيـامتـُنــــا كـ ُ ِلنـــا.
الفهرس Index -

De Psalm
Psalm : (65:4)

المزمور
)5-4 :64( : مزمور

Psalmos to Davied

Yalmoc tw David بصالموس تو دافيد

Wovniat4 `mf3`etakcotp4 ovoh
ak2op4 `erok : e4e2wpi qen
nekavl3ov 2a `eneh :
O-oe nie-atf em fie etak sotpf oewoh ak shopf
erok, ef e-shopie gen nek avlie-joe sha eneh,
 إف: أوأؤ ِنيَّاتف إمفي إيطاك سوتپف أُووه آك شوپف إيروك
: إى شوپي خين نيك آڤ ِليو شا إينيه

Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat hij wone in uw voorhoven.
ُ
ْ طوبَى ِل َم ِن
: س ُك َن ِفي ِديَ ِار َك ِإلى األَبَ ِد
ْ َ ِلي: ُاخت َ ْرتَهُ َوقَ ِب ْلتَه

Psalmos to Davied

Yalmoc tw David بصالموس تو دافيد

En`eci `ebolqen ni`aja0on `nte pek3i
: `4ovab `nge pekerfei ovoh `4oi `n`2f3ri qen
ovme0m3 : `all3lovi`a.

e-ne sie ivol gen nie aghason inte pek ie, if o-web
inzje pek er fie owoh if oi in ishfirie gen oe-mesmie,
ellieloje.

 إف ُؤ َّواب إنچى پيك: إن إيسي إيڤول خين ني آغاثون إنتى پيك إي
ُ
.  الليلُويا: أوي إن إشفيري خين أُوميثمي
إف
وه
و
إيرفي ْي أ
ْ
Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw
huis Wij zullen verzadigd worden met het goede
van uw huis, het heilige van uw tempel. Halleluja.
ْ َسن
. َه ِلّليلُويَا:ق
ِ شبَ ُع ِم ْن َخ ْي َرا
َ
ِ ّ  قُدوس ُه َو َه ْي َكلُ َك َوع َِجيب ِبا ْل َح: ت بَ ْيتِ َك

Een hymne Ke ie-per toe

إيبرتو
لحن كي
ُ

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 Iwann3n
ajiov.
Oe anaghnosies evol gen pie evankhelion
ethoewab kata Joannien akhioe.
او أناغنوسيس إيڤول خين پي إڤ أنجيليون إث ُؤ َّواب كاطا
ُ
.أجيو
ِ يوآنين
Een lezing uit het evangelie volgensSt
Johannes .
. فصل من بشارة اإلنجيل المقدس لمعلمنا مار يوحنا البشير

اإلنجيل

Evangelie

Aferouw de `nje Iy=c pejaf nwou je amyn
amyn ]jw `mmoc nwten @ je `mmon `sjom
`nte `psyri er`hli `ebol hitotf af`stemnau
`e`viwt efiri `mmof @ ny gar ete `viwt ra
@ `mmwou naion ete pikesyri iri `mmwou
Ovw2t `mpievajjelion `e0ovab .

إيراواو ذي إنجى إيسوس بيجاف نواو جي أمين أمين تي
أف
ُ
جو إمموس نوتين  :جي إممون إشجوم إنتي إبشيري إير إهلي
إيفول هيتوتف أف إشتيم ناف إإفيوت إف إيري إمموف  :ني
غار إيتي إفيوت را إممواو ناي اون إيتي بيك إشفيري إيري
اواوشت إمپي إڤ أنجيليون إث ُؤ َّواب.
إممواو ُ .

Do7a ci Kvri`e.
Zoksa zie Kyrië
ذوكصاسى كيري
Glorie zij aan U, o
Heer
المجد لك يارب

Evangelie
اإلنجيل

Psalm : (65:4)

)5-4 :64( : مزمور

.من مزامير معلمنا داود النبى بركاته على جميعنا
Uit de psalmen van David de profeet, zijn
zegen zij met ons.

،
.

ِفي ِديَ ِار َك ِإلى األ َبَ ِد
ق
ِ ّ َه ْي َكلُ َك َوع َِجيب ِبا ْل َح

ْ
سك َُن
ْ َ ِلي،ُاخت َ ْرتَهُ َوقَ ِب ْلتَه
 قُدوس ُه َو،ت بَ ْيتِ َك
ِ َخ ْي َرا

ُ
طوبَى ِل َم ِن
ْ َسن
شبَ ُع ِم ْن
َ
.َه ِلّلُيلويَا

Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat hij wone in uw voorhoven tot in
eeuwigheid. Wij zullen verzadigd worden met
het goede van uwhuis. Heilig is Uw tempel en
wonderlijk in rechtvaardigheid. Halleluja.

Introductie tot Evangelie
مقدمة اإلنجيل
اللهم تراءف علينا وإرحمنا وإجعلنا مستحقين لسماع
انجيلك المقدس فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا مار
.يوحنا البشير بركاته على جميعنا آمين

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 Johannes zijn zegen zij met ons,
Amen.

Johannes 5 : 19 - 29

29 -19 : 5 يوحنا

 الحق أقول لكم أن اإلبن ال يقدر أن: أجاب يسوع وقال لهم
 ألن، إال أن يرى اآلب فاعله،يفعل شيئا من ذاته وحده
،األعمال التى يعملها اآلب يعملها اإلبن أيضا

Jezus dan antwoordde en zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan
niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de
Vader zien doen; want wat deze doet, dat
doet ook de Zoon evenzo.

Johannes 5 : 19 - 29

29 -19 : 5 يوحنا

 ويريه،ألن اآلب يحب اإلبن وكل شىء يصنعه يريه إياه
 آلنه كما أن اآلب يقيم،أعماال أعظم من هذه لكى تتعجبوا أنتم
.  كذلك اإلبن أيضا يحيى من يشاء،الموتى ويحييهم

Want de Vader heeft de Zoon lief en toont
Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem
grotere werken tonen dan deze, opdat gij u
verwondert. Want gelijk de Vader de doden
opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon
leven, wie Hij wil.

Johannes 5 : 19 - 29

29 -19 : 5 يوحنا

وليس اآلب يدين أحدا بل قد أعطى الحكم كله لإلبن لكى يكرم
 ومن ال يكرم اإلبن فليس،كل أحد اإلبن كما يكرمون اآلب
. يكرم أيضا اآلب الذى أرسله

Want de Vader heeft de Zoon lief en toont
Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem
grotere werken tonen dan deze, opdat gij u
verwondert. Want gelijk de Vader de doden
opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon
leven, wie Hij wil.

Johannes 5 : 19 - 29

29 -19 : 5 يوحنا

الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كالمى ويؤمن بالذى
 بل قد إنتقل، وليس يحضر ليدان،أرسلنى فله الحياة الدائمة
. من الموت الى الحياة

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn
woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en
komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het leven.

Johannes 5 : 19 - 29

29 -19 : 5 يوحنا

الحق الحق أقول لكم أنه ستأتى ساعة وهى اآلن حين يسمع
 والذين يسمعون يحيون ألنه كما أن،األموات صوت إبن هللا
 كذلك أيضا أعطى اإلبن أن تكون له،لآلب الحياة فى ذاته
،الحياة فى ذاته
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt
en is nu, dat de doden naar de stem van de
Zoon van God zullen horen, en die haar
horen, zullen leven. Want gelijk de Vader
leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de
Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf.

Johannes 5 : 19 - 29

29 -19 : 5 يوحنا

 ال تتعجبوا من هذا،وأعطاه سلطانا أن يحكم ألنه إبن البشر
،ألنه ستأتى ساعة حينما يسمع فيها كل من فى القبور صوته

En Hij heeft Hem macht gegeven om
gericht te houden, omdat Hij de Zoon des
mensen is. Verwondert u hierover niet,
want de ure komt, dat allen, die in de
graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

29 -19 : 5 يوحنا

Johannes 5 : 19 - 29

 والذين،فيخرج الذين صنعوا الحسنات الى قيامة الحياة
.  والمجد هلل دائما. صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة
en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan
hebben, tot de opstanding ten leven, wie
het kwade bedreven hebben, tot de
opstanding ten oordeel. Glorie zij aan God
tot in eeuwigheid.

Index - الفهرس

/

/

/

Het Responsorium
van het Evangelie
مــرد اإلنجيــل

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
E0be fai ten5`wov na4: enw2 `ebol
engw `mmoc: ge `k`cmarwovt `w Pau I=3c:
ge av a2k akcw5 `mmon .
Esve fai ten tie o-oe naf, en osh ivol enkho immos,
zje ik ismaro-ot oe Pashois Iesos, zje av ashk ak
sotie immon.
 جى إك:  إن أوش إيفول إنجو إمموس: اواوناف
إثفى فاى تين تى
ُ
.  جى أف أشك أك سوتى إممون: إسمارواوت أوباشويس إيسوس
Waarvoor wij Hem verheerlijken, verkondigend en
zeggend, gezegend bent U O mijn Heer Jezus, want
U bent gekruisigd en heeft ons gered.

 ألنك:  مبارك أنت ياربى يسوع:  صارخين قائلين: فلهذا نمجده
.ص ِل ْبتَ وخلصتنا
ُ

Link Naar De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis

لينك قانون اإليمان
األرثوذكسي

De Drie Grote
Voorbeden
الثالثة أواشي الكبار

Gebed voor de
Vrede

أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
e-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
َ ولـروح
.ــك أيضا
ِ

We li-ro7ike aidan.

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضاب َط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ع المسيــ ُح.
ومخلصنــا يســـو َ
ِ

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc pimairwmi. `Ari`vmeu`i P¡ `n]hiryny `nte tekou`i
`mmauatc `e;ouab @ `nka;oliky `n`apoctoliky
`nekklyci`a.

تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى،
أرى إفميفئى إبتشويس إن إنتي هيريني إنتي تيك اووي إم
مافاتس إثؤواب  :إن كاثوليكي إن أبوسطوليكي إن إككليسيا .
Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U die de
mens liefheeft. Gedenk, o Heer, de vrede van
Uw Ene, Enige, Heilige, Universele en
Apostolische Kerk.
يـارب سـال َم
محـب البشــــر ،اذكـر
صالحــك يا
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
َ
ُ
ُ
كنيستِ َ
ــك الـواحـدة ،الـوحيـد ِة المقـدسـة ،الجامعـ ِة الـرسوليـ ِة.

Diaken

يـقــول الـشماس
`Proceuxac;e `uper tyc `irynyc tyc @ `agiac
monyc ka;olikyc ke `apoctolikyc @
or;odoxou tou :eou ekklyciac.

Pros ev eksas-te ie per ties ierienies ties, akhias monies,
katholie-kies ke apostoliekies, orthozoksoe toe, The-oe ekliesias.

 آجياس مونيس: إبروس إيف إكصاستى إيبيرتيس إيرينيس تيس
. كاثوليكيس كى أبوسطو ليكيس أورثوذكسو طو ثيؤ إككليسياس
Bid voor de vrede van de Ene, Heilige, Universele en
Apostolische Orthodoxe Kerk van God.

، سالم الـواحـد ِة المقـدســ ِة الجامعــ ِة الـرسـولي ِة
صلـوا من أج ِل
ِ
.كنــيــســـ ِة اللـــه األرثـوذكسيـة
Salloe men akhl salaam el-wa7eda el mokaddesah elkhame3a el-rasoleja, kaniesat alleh el-ortho- zokseja.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

 كـ َّل، هـــذه الكائنــةُ مـن أقاصي المسكـونـ ِة إلى أقـاصيهــا
، طعـان باركهـم
ِ الشعـو
ِ
ُ ب وكـل القـ

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

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

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

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

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

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

`Pouro `nte ]hiryny@ moi nan `ntekhiryny @ hwb
]gar niben aktyitou nan. `Jvon nak V
@ Pencwutyr @ je tencwoun `nkeouai an `ebyl `erok
pekran e` ;ouau petenjw `mmof.

إب ُؤرو إنتي تي هيريني موى نان إنتيك هيريني  :هوب غار نيفين
سواون
أكتيتو نان  :إجفون ناك إفنوتي بين سوتير  :جي تين
ُ
ُ
اوواى آن إيفيل إيروك بيكران إثؤواب بي تين جو إمموف .
إنكي ُ
O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede,
want U hebt ons alles gegeven, Eigen ons Uzelf
toe, o God onze Verlosser, want wij kennen geen
ander dan U, Uw heilige Naam spreken wij uit.

َ
ملــك الســالم ،أعطنـا سـالمــك ألن ك َّل شي قــــد أعطيتـنــــا ،
يا
إقـتـنـنـا َ
نعـرف آخر سـواك ،إس ُمـك
صنـَـا ألننــا ال
لـك يا اللـه ُمخلـِّ َ
ُ
القـدوس هـو الـــذي نقـولــه.

Marouwnq `nje ny`ete noun `m'u,y hiten
Pek`pneuma `e;ouau. Ouoh `mpen`;refjemjom `eron
`anon qa nek`ebiaik @ `nje `vmou `nte hannobi @ oude
qa peklaoc tyrf.

نون إم إبسيشي هيتين بيك إبنفما
ُ مارو أونخ إنجي ني إيتي
ُ
 اووه إم بين إثريف جيم جوم إيرون أنون خا نيك إيفي: إثؤواب
.اوذي خابيك الؤس تيرف
ُ آيك إنجي إفمو إنتي هان نوفي
Moge onze zielen leven door Uw Heilige
Geest, en laat de dood, die door zonde komt,
niet heersen over ons, Uw dienaren, noch
over heel Uw volk.

ُ
َ سنـا بــرو ِ ّح
نحــن
 وال يقـــوى علينـا، ـك القـدوس
ُ فلتحيـا نفــو
. مــوت الخطيــة وال على كـ ِ ّل شعبـِـك،عــبـيـدك

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Vaders

أوشية البطريرك واألساقفة

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضاب َط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ع المسيــ ُح.
ومخلصنــا يســـو َ
ِ

Ten]ho ouoh tentwbh `ntek met`aga;oc
pimai-rwmi.
،تين تيهو اووه تين طوبه إنتيك ميت أغاثوس بى ماى رومى

Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft.
، محـب البشــــر
صالحــك يا
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
َ
ُ

ari`vmeu`i P¡ `mpenpatriar,yc `niwt ettaiyout@
`nar,i``ereuc abba (...) Nem pefke`svyr `nlitourgoc
@ peniwt `n`epickopoc abba (...) .

أري إفميفئي إبتشويس إم بين باطريارشيس إنيوت إتطايوت
) نيم بيف كي إشفير إن...( إن أرشي إيريفس بابا أفا
. )...( ليطورغوس بين يوت إن إيبسكوبوس أفا
Gedenk, o Heer, onze patriarch, de
eerbiedwaardige vader, de hogepriester,
abba (...) En zijn deelgenoot in de dienst,
onze vader de bisschop, abba (…) .

)...( اذكر يارب بطريركنا األب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا
)...( وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم أنبا

Diaken

يـقــول الـشماس

`Proceuxac;e `uper tou ar,i`erewc `ymwn
papa abba (...) papa ke patriar,ou ke
ar,y`epickopou
tyc
megalo
polewc
Alexan`driac@
Pros ev eksas-te ie per toe arshie e-re-os iemoon pa pa ava (...)
pa pa ke patriargo ke arshie episkopoe ties meghalo poleos
Aleksanidrias

) بابا كى...( إيبرتو أرشى ايريئوس إيمون بابا آفا
إبروس ايف إكصاستى
ُ
، باطريارخو كى أرشى ابيسكوبو تيس ميغالو بوليئوس أليكساندرياس
Bid voor onze hogepriester paus abba (...) paus, patriarch
en aartsbisschop van de grote stad Alexandrië,
) بابـا وبطريرك ورئيـس...( صلوا من أجـل رئيـس كهنتنـا البابـا األنبا
، أساقفــة المدينــة العظمي اإلسكندرية
Salloe men akhl raies kahanatna elbaba el-anba (…), baba wa
batriark wa ra-ies asakefat elmadiena el-3ozma el-iskendereja

Nem pefke`svyr `nlitourgoc @ peniwt `n`epickopoc
abba (...) Ke twn or;odoxwn `ymwn `epickopwn.
nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot en
episkopos ava (…) , ke toon orthozokson iemoon
episkopon.
)...(  بين يوت إبيسكوبوس أفا: نيم بيف كى إشفير إن ليتورغوس
.كى طون اورثوذكسون إيمون إبيسكوبون
En voor zijn deelgenoot in de dienst, onze vader de
bisschop abba (...) En voor al onze orthodoxe
bisschoppen.
) وسـائـر...( وشـريكه في الخـدمة الرسوليه أبينـا األسقـف المكرم األنبا
.أسـاقـفـتـنــا األرثــوذكسييــن
wa shariekahoe fil `7edma el-rasoelejah abine eloskof el-anba (…) wa sa-ir asakifatne elorthozoksejien.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

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

(إحفظة)

لنـــا سنيــــن كثيــــرة وأزمنـة

Efjwk `ebol `n;y`e;ouab `etaktenhoutwou
`eroc `ebolhitotk `mmetar,y`ereuc @ kata
pekouws `e;ouab ouoh `mmakarion.
طواو إيروس إيفول
هو
ُ
إثوواب إيتاك تين ُ
إفجوك إيفول إن ثي ُ
اواوش إث ُؤواب اووه
هيطوطك إمميت أرشي إيريفس كاطابيك ُ
إم ماكاريون .

het heilig hogepriesterschap vervullend,
dat U hem (hun) zelf hebt toevertrouwd
naar Uw heilige en gezegende wil,
ت المقـدســـة التي إئتمنتـه عليهـا من
مكمــال رئاســـة الكهنـو ِ
قـِبَّلـك كإراداتـِ َك المقدسـة الطوباويـة.

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

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

وجميــــع األســاقـفـــ ِة
والقسـوس والشمامسـة،
ِ

األرثـــوذكسييــــــن،

والقمامصة

@ nem `vmoh tyrf `nte tekou`i `mmauatc =e=;=u
`nka;ouliky
`n`apoctoliky
`nekklyci`a.
Ek`eer,arizec;e nwou neman@ `nouhiryny nem
ououjai `ebolqen mai niben.
نيم إفموه تيرف إنتي تيك اووه إممافتس إثؤواب إنكاثوليكي إن
او
أبوسطوليكي إن إككليسيا  :إيك إإير خاريزستي
نواو نيمان إن ُ
ُ
اوجاي إيفول خين ماي نيفين.
او ُ
هيريني نيم ُ
en de volheid van Uw Ene, Enige, Heilige
Universele en Apostolische Kerk, begenadig hen
en ons met vrede en welzijn in elke plaats.

َ
كنيستـــك الــواحــد ِة الــوحيـــد ِة المقــدســـ ِة
امتــالء
وك ِ ّل
ِ
السـالم
علـيهــم وعلينـا ب
الجـامعـ ِة الــرســوليــــــ ِة  ،أنعـــ ْم
ِ
ِ
والعافيـ ِة في كل مـوضـــع.

Nou`proceu,y de etou`iri `mmwou `e`hryi `ejwn @ nem
`ejen peklaoc tyrf @ nem noun hwn `e`hryi `ejwou.
إممواو إإهري إيجون نيم إيجين بيك
نو إبروس إفشي ذى إيتو إيري
ُ
ُ
إيجواو .
نون هون إإهري
ُ
الؤس تيرف نيم ُ
En de gebeden die zij voor ons en voor heel
Uw volk aanbieden en onze gebeden voor
hen,
وصلــواتهـم التي يقـدمونهـــا عنـا ،وعـن ك ِ ّل شعبــــك وصلـــواتـنـا
ُ
نحـــن أيضـا عنهــــــم .

;Sopou `erok `ejen pek;uciactyrion =e
@ = =u
`nellogimon `nte `tve `eou`c;oi `n`c;oinoufi.
شوبو إيروك إيجين بيك ثيسياس تيريون إثؤواب إن
ُ
او إسطوي إن إسطوى نوفي .
إيللوجيمون إنتي إتفي إي ُ
aanvaard ze op Uw heilig, rationeel en
hemels altaar, als de geur van wierook.

َ
إليــك علي مــذبَحـِـك المقــدس النــاطـــق السمــائي
إقبلهــا
َ
بخــور.
رائحـــة
ِ

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

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

او ذيكيؤسيني :
واو ذي آريه
او هيريني نيم ُ
إيرواو  :خين ُ
ُ
إنث ُ
خين تيك إككليسيا إثؤواب.
Maar hen, bewaar hen in vrede en
gerechtigheid in Uw Heilige Kerk.

ســالم وعـــد ِل في كـنيستـِّــك
وأمـا هـم فـإحفظ ُهــم في
ِ
المقدســـ ِة.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Bijeenkomsten

أوشية اإلجتماعات

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضاب َط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ع المسيــ ُح.
ومخلصنــا يســـو َ
ِ

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

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

محـب البشــــر ،اذكـر
صالحــك يا
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
َ
ُ
يـــــارب اجتماعاتـِنــا  ،باركهــــــــــــا .
ُ

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

يـقــول الـشماس
tyc
`agi`ac
ke
twn

Pros ev eksas-te ie per ties akhias eklie-sias tavties
ke toon sien elevseoon iemoon.

إبروس إف إكصاستي إيبرتيس آجياس إككلسياس طاف تيس
.كيطون سين إيليفسيؤن إيمون
Bid voor deze heilige kerk en onze bijeenkomsten.
.صلــوا مـــن أجــ ِل هــذه ال ِبيعــــ ِة (الكنيسة) المقـدسـ ِة واجتماعاتِنا
Salloe min akhl haziehi el-bij3a (el-keniese) elmokaddasah
wa ekh-tema3atne.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

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

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

بيـــــوتَ صـــــالة ،بيــــــوتَ طهــــارة ،بيــــــوتَ بــركـــة،
َ
ولعـبيــدك اآلتيـن بعـدنـا إلى األبــــد.
يـارب
أنعـم بهـا لنـا
ُ

}metsamse `idwlon qen oujwk fojc `ebol
qen pikocmoc. `Pcatanac nem jom niben
ethwou `ntaf qemqwmou ouoh ma;ebi`wou
capecyt `nnen[alauj `n,wlem.
او جوك فوجس إيفول خين بي
ُ تي ميت شيمشى إيذولون خين
هواو إنطاف خيم
 إبصاطاناس نيم جوم نيفين إت: كوزموس
ُ
. اواو صابيسيت إننين إتشالفج إن كوليم
ُ خومو اووة ماثيفي
ُ
Ontwortel de afgoden-verering in z’n
geheel uit de wereld. Verbrijzel Satan en al
zijn boze krachten en verneder hen snel
onder onze voeten.
ُعبادة
ُ
الشيطان وكل قوا ِته
، العالم
األوثان بالكمال إقلعها من
ِ
ِ
.أقدامنا سريعا
 إسحقهم وأذلهم تحت،الشرير ِة
ِ

Ni`ckandalon nem nyet`iri `mmwou korfou @
maroukyn `nje nivwrj `m`ptako `nte niherecic.
Nijaji `nte tek-ekklyci`a =e;
= =u P¡@ `m`vry] `ncyou
niben ]nou ma;ebi`wou.

ماروكين إنجي ني
: كورفو
إممواو
ني إسكان ذالون نيم ني إت إيري
ُ
ُ
ُ
 ني جاجي إنتي تيك إككليسيا: فورج إم إبطاكو إنتي ني هيريسيس
.يو
 إم إفريتي: إثؤواب إبشويس
ُ تينو ماثيف
ُ إنسيو نيفين
ُ
Maak alle twijfel en hen die ze veroorzaken
krachteloos en laat alle verdeeldheid, ontstaan
door de verdorvenheid van ketterijen, ophouden.
Verneder de vijanden van Uw Heilige Kerk, o
Heer, nu evenals in alle tijden.

ُ
 أعــدا ُء، ولينقض إفتراق فسا ِد البدع
، الشكوك وفاعليها أبطلهم
ِ
. مثـ َل كـ ِ ّل زمــان واآلن أذلـَهـــــم،يــارب
كنيستـِّـك المقـدســ ِة
ُ

Bwl
`ntoumet[acihyt
`ebol@
matamwou
`etoumetjwb `n,wlem. Kwrf `nnou`v;onoc
nou`epiboly
noumankani`a
noukakougri`a
noukatalali`a etou`iri `mmwou qaron.
إيتو ميت جوب
 ماطا: إنتو ميت تشاسي هيت إيفول
ُ مواو
ُ
ُ فول
نو
ُ نو مان كانيا
ُ نو إيبي فولي
ُ إننو إفثونوس
ُ  كورف: إن كوليم
.إممواو خارون
او إيري
ُ
ُ نو كاطا الليا إت
ُ كاكو جريا
ُ
Breek hun hoogmoed, laat hen hun zwakheid
snel leren kennen. Vernietig hun afgunst, hun
intriges, hun razernij, hun slechtheid, hun
laster, die zij tegen ons richten.
 أبطـل حسـدَهــم،  عــرفـ ُهــم ضعـَفـ ُهـم ســريعــا،حــل تعـاظ َمهـــم
.وشــرهـم ونميمتـَهـم التي يصنعـونَها فينا
وسعـايتَهـم وجنونَهـم
َ

`P¡ `aritou tyrou `n`aprakton@ ouoh jwr `ebol
`mpouco[ni@ V] vy`etafvwrj `ebol `m`pco[ni
`nA,itovel.

تيرو إن أبراكطون  :اووة جور إيفول إم بو
أريتو
إبتشويس
ُ
ُ
سوتشيني  :إفنوتي في إيطاف فورج إيفول إم إب سوتيني إن
أخيتوفل.
O Heer, maak hen allen tot niets. Verijdel
hun raad, o God die de plannen heeft
verijdeld van Achitofel.

مشــورتـَهــم يا اللـه
يـــارب إجعلهـم كلـَّهـم كـال شيء ،وبـدد
ُ
َ
الــذي بــدد مشــورةَ أخيتـوفـل.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

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

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

َ
أعــدائــك ،وليهـــرب
الـرب اإللــه وليتـفـــرق جميــ ُع
قــم أيهــا
ُ
َ
اسمـــك القـــدوس.
قـدام وجهـِّـك كل مبغضي
مــن
ِ

Peklaoc de marefswpi qen pi`cmou
`ehananso `nso nem han`;ba `n`;ba eu`iri
`mpekouws.

إسمو إيهان آنشو إنشو
بيك الؤس ذى ماريف شوبي خين بى
ُ
. اواوش
ُ نيم هان إثفا إن إثفا إف إيرى إمبيك
Maar Uw volk, laat hen gezegend worden
tot duizend maal duizend, en tienduizend
maal tienduizend, Uw wil vervullend.
ت
وأمــا شعـُبـــك فليكــن بالبــركـ ِة
ِ ألـــوف ألـــوف وربـــوا
َ
َ
َ
. إرادتـــك
يصنعــون
ربـــوات

Diaken

يـقــول الـشماس

En covi`a :eou `proc,wmen @ Kuri`e
`ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @ qen
oume;myi .
Laat ons aandachtig zijn in Gods wijsheid. Heer
ontferm U, Heer ontferm U. In waar-heid.

 كيريى ليسون كيريى ليسون: إن صوفيا ثيؤ إبروس خومين
. او ميثمى
ُ خين

En sofia The-oe pros-goomen, Kyrië eleison, Kyrië
eleison, gen oe methmie.

، يــــارب ارحـــــم
،يـارب ارحـم
،أنصتــوا بحكمــة اللـه
ُ
ُ
.بـالحقيقــــــــــة

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإل ِه واحــ ِد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
ـرى وما ال
ُ  خالـ،الك ِ ّل
َّ ق ال
َ ُ ما ي،سماء واألرض
ُ ،ع المسي ُح
ُ ُ  نـ،ــرى
إبـن اللـه
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
َ ُي
، المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهـور،الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Messias,
eniggeboren Zoon van God vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

، مـولـو ُد غيـر مخلوق،حـق
ق من إله
نـور من
ُ  إلهُ حـ،نـور
ُ
ِ
ِ
 هــذا الـذي، الـذي به كان كل شئ،الجـوهـر
مساو لآلب في
ِ
ْ
ْ
ُ
،سماء
،البشـر
نحــن
أجلنـا
ْ من
َّ  نـزل من ال،ومن أجـ ِ ّل خالصنا
ُ
ْ
ْ وتجســد
، وتأنــس،ومن مريــم العــذراء
من الــروح القُــدس
Licht uit licht, ware God uit de ware God,
geboren niet geschapen, één in wezen met de
Vader en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor
ons, mensen en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
maagd Maria, en is mens geworden.

Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان
ُ ُوص ِلـب عنــا على عهـــد بيـال
 وتألـم وقـ ُ ِبـر وقـام،طـس البـُنطي

 وصعــد إلى،من بين األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في الـُكتــب
 وأيضا يأتي في مجــد ِه، وجلـس عــن يميــن أبيــ ِه،سمــوات
َّ ال
. الــذي ليـس لمـُل ِكـه انقضــا ُء،واألمــوات
ليـُـديـن األحيــاء
ْ
Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven en is
verrezen uit de doden op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan
de rechterhand van Zijn Vader. Hij zal
wederkomen in Zijn heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, aan Zijn rijk komt
geen einde.

Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان
ُنعــْم ن
ْ ق
ُ
،مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ق فككي األنبيــــككـاء
ُ  الناطـككـ،نسجـككـ ُد لككه ونـُم ّجـككـد ُه مككع اآلب واالبككـن
 ونعتـكككككـرف،وبكنيسـكككككـة واحكككككـدة مقــدسكككككـة جامعكككككـة رســوليـكككككـة
 وننتظـــــــــر قيامــــــة،بمعمــوديكككـة واحـكككـدة لمغفــكككـرة الخطايــــكككـا

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Tenjoust `ebol qa `thy `n]`anactacic
`nte nirefmwout @ nem piwnq `nte
pi`e`wn e;nyou @ `amyn.

Ten khoesht evol ga et hie en tie anastasies ente nie ref
moo-oet, nem pie on-g ente pie e-oon ethneejoe, amien.

وواوت
ُ تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف م
.نيم بى اونخ إنتى بى اي اوون إسنيو أمين
Wij verwachten de opstanding van de doden en het
leven van het komend rijk. Amen.
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن
Wa nantazer keyamat el amwaat, wa 7ayaat el dahr el
aatie Amien.

Het Gebed voor de
Overledenen

أوشية الـراقــديـن

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.ِإشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

Epi `proceu,y `cta;yte
e-pie pros evshie esta-thie-te.
. إي بي إبروس إفشي إسطاثي تي
Sta op en bid.
. للصال ِة قفــــوا
Lel-salah kifoe.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
َ ولـروح
.ــك أيضا
ِ

We li-ro7ike aidan.

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضاب َط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ع المسيــ ُح .
ومخلصنــا يســـو َ
ِ

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

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

يـارب
محـب البشــــر ،اذكـر
صالحــك يا
ونطلـب مــن
نسـأ ُل
ِ
َ
ُ
ُ
أنفـس عبيـــ ِد َك الـذيــــن رقـــدوا ،آبـائنـــا وإخــوتنــا .

Diaken

يـقــول الـشماس

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

au`mton `mmwou qen `vnah] `mP=,=c icjen `p`eneh @
nenio] `e;ouab `nar,yepickopoc ke nenio] `n`epickopoc
av emton em moo-oe gen efnahtie em Piegristos is zjen ep
eneh, nen jotie eth-oe-wab en arshie episkopos ke nen jotie
en episkopos,

مواو خين إف ناهتى إمبى إخرستوس يس جين إب إينيه
أف إمطون إم
ُ
 نين يوتى إثؤواب إن أرشى إبيسكوبوس كى نين يوتى إن إبيسكوبوس:
en heengegaan zijn in het geloof van Christus vanaf
het begin. Onze heilige vaders de aartsbisschoppen,
onze vaders de bisschop-pen,

ُاإليمـان بالمسيحِ منـذ
رؤســاء
 آبائنــا القــديسيــن،البـــدء
وتنيحـوا في
ِ
ِ
ِ
،األسـاقـفــة وآبائنـا األسـاقـفــ ِة
wa tenei-je7oe fel-ieman bel-Massie7 monzoel- bed2.
Aba-ene el-kiddiesien ro-a-sa2 el-asakefah wa abaene elasa- kefah,

nenio] `nhygoumenoc ke nenio] `mprecbuteroc
nem nen`cnyou `ndi`akwn @

nen jotie en hieghoemenos ke nen jotie em
epresvieteros nem nen esneejoe en ziakoon,

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

،القســــوس وإخوتنــا الشمامس ِة
وآبائنــا القمـامص ِة وآبائنـا
ِ
wa aba-ena el-kamamiesa wa aba-ene el
kisoes wa eg-watiene el-shamamise.

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

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

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

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

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

nennobi nan `ebol.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

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

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

حضـن آبـائنـا
سهـم جميعا في
تفضل
ُ يـارب نيَـح نفـو
ُ
ِ
. ويعقـوب
ق
َ  إبـراهيـ َم وإسحـ،القـديسيـن
َ

@ Sanousou qen ouma `n`,loy @ hijen `vmwou `nte `pemton
qen piparadicoc `nte `pounof. Pima `etafvwt `ebol `nqytf
@ @ `nje pi`mkah `nhyt nem ]lupy nem pifi`ahom
qen `vouwini `nte ny =e=;=u `ntak.

شانو شو خين اوما إن إخلو إى هيجين إفمواو إنتى اب إمطون خين
بى بارا ذيسوس إنتى إبؤونوب  :بى ما إيطاف فوت إيفول إنخيتف
اواوينى
إنجى بى إمكاه إنهيت نيم تى ليبى نيم بى فياهوم خين إف ُ
إنتى نى إثؤواب إنطاك.
Verzorg hen in grazige weiden aan rustige wateren in
het Paradijs van de Vreugde. De plaats waar verdriet,
kommer en zuchten gevlucht zijn, in het licht van Uw
heiligen.

ـردوس
مـــاء الــراحـــــ ِة في فــ
مـوضـع ُخضــرة على
عُل ُهــم في
ِ
ِ
ِ
ُ
الحـزن والكآبةُ والتنهــ ُد في
هــرب منـه
المـــوضع الــذي
النعيــم،
َ
ِ
َ
قـديسيــك .
نـــور
ِ

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

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

َ
كمواعيدك الحقيقيــ ِة
اليـوم الـذي رسمتـَه
أقــم أجســادَهـم في
ِ
َ
،مـواعيـــدك
َ َهــب لهـم خيـــرات،غيــر الكاذبــ ِة
ِ

`nte nek`ep-aggeli`a@ ny`ete `mpe bal nau `erwou @
oude `mpe masj co;mou @ oude `mpou`i `e`hryi `ejen
`phyt `nrwmi. Ny`etakcebtwtou V] `nny e;mei
`mpekran e` ;ouab.
إيرواو اوذى إمبى ماشج
إنتى نيك إب أنجليا نى إيتى إمبى فال ناف
ُ
 نى إيطاك: مو اوذى إمبو إإهرى إيجين إبهيت إن رومى
ُ سوث
. سفطوطو إفنوتى إن ني إثمى إم بيكران إثؤواب
wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen, Al wat U, o God, bereid hebt voor
diegenen, die Uw Heilige Naam liefhebben.

ِّ عيـن ولــم تسمـ ُع به
ِّ
أذن ولــم يخطـُر علي قلــب
ما لــم تـره
َ اسم
. القــدوس
ــــك
ِ  ما أعـددتــه يا اللـه لمحبي،بشــــر
ِ

Je `mmon mou sop `nnek`ebiaik alla ouou`wteb
`ebol pe. Icje de ouon oumet`amelyc [i `erwou@ ie
oumetat]`h;yf hwc rwmi@ `eauervorin `nou-carx
ouoh auswpi qen paikocomoc.
 إيس جى: او اوتيب إيفول بى
ُ او
ُ مو شوب إن نيك إيفى أيك أال
ُ جى إممون
او ميت أت تى إهثيف هوس
ُ او ميت أميليس إتشى إيرواو يى
ُ اواون
ُ ذى
او صاركس اووه أفشوبى خين باى كوزموس
ُ رومى إى أف إير فورين إن
Omdat er voor Uw dienaren geen dood is maar
een doorgang, En indien zij nalatig of
onachtzaam zijn geweest als mens, daar zij in
een menselijk lichaam in deze wereld woonden .

َ  وإن،مــوت لعبيـ ِد َك بـل هــو انتقـا ِ ّل
َ
لحقـَهــم
يكــون
ألنــه ال
ِّ
ِ كان
ّ ِ  أو تفــريــ،تـوان
 وقـد لبســوا جسـدا وسكنـوا في هـذا،ط كبشـر
. العالــم

N;ok de hwc `aga;oc ouoh `mmairwmi V] arikataxioin
P¡ `nek`ebiaik `n,ricti`anoc n
` -or;odoxoc et qen
]oikomeny tyrc@

انثوك ذى هوس أغاثوس اووه إم ماى رومى إفنوتى أري كاطا كسين
إبتشويس إن نيك إيفي أيك إن إخرستيانوس إن اورثوذكسوس إتخين
.تي إيكومينى تيرس
o Goede Menslievende God, gewaardig U, o Heer,
hen in vrede te laten rusten en hen te vergeven; Uw
dienaren, de orthodoxe christenen in de hele wereld

 اللهــم تفضـل يارب عبيـ ِد َك،البشــــر
ب
ِ فأنـــت كصالـــحِ ومحـ
ِ
َ
َ
،األرثوذكسيين الـذين في المسكونـ ِة كلـ ِّها
المسيحييـن

icjen nima `nsai `nte `vry sa nefma`nhwtp @ nem
icjen `pemhyt sa `vryc @ piouai piouai kata
pefran nem ]ou`i ]ou`i kata pecran@ Kuri`e
ma`mton nwou@ ,w nwou `ebol.
إيس جين نى ما إنشاى إنتى إفرى شانيف ما إن هوتب نيم إيس جين
بي إم هيت شا إفريس  :بى اوواى بى اوواى كاطا بيفران  :نيم تى
كونواو إيفول .
نواو
اووى تى اووى كاطا بيس ران كيريى ما إمطون
ُ
ُ
van waar de zon opkomt tot waar zij
ondergaat, van het noorden tot het zuiden,
een ieder bij zijn naam en een ieder bij haar
naam genoemd.

مغاربهـا ،ومن الشَما ِل إلى الجنوب ك ِ ّل
الشمس إلى
مشـارق
من
ِ
ِ
ِ
يـارب نيحهــــم ،واغفــر لهـم .
بإسمها،
واحـد بإسم ِه وك ِ ّل واحـدة
ِ
ُ

Je `mmon `hli efouab e` ;wleb oude kan ou`ehoou `nouwt@
pe nefwnq hijen pikahi. N
` ;wou men ham ny
P¡
`eak[i
`nnou'u,y
ma`mton
nwou@
ouoh
marou`er`pem`psa `n]metouro `nte nivyou`i.

اواوت بى
او
ُ إيهواو إن
ُ
ُ اوذى كان
ُ جى إممون إهلى إفؤواب إيثوليب
إنثواو مين هام نى إبشويس إى أكتشى
: بيف اونخ هيجين بى كاهى
ُ
مارو إيرإب إم إبشا إنتى ميت
نواو اووه
إن نو إبسيشى ما إمطون
ُ
ُ
. اورو إنتى ني فيؤوى
ُ
Want er is niemand rein, vrij van smet, al duurt zijn leven
maar één dag op aarde, Maar degenen, o Heer, wier
zielen U tot U hebt genomen, laat hen in vrede rusten, en
mogen zij het hemelse Koninkrijk waardig zijn.

فإنه ليــس أحــ ِ ّد طاهـرا من دنس ولو كانت حياتـُه يومـا واحدا على
 نيحهــــم،سهــم
 أمــا هـــم،األرض
َ يـارب الــذيــــــن أخــذتَ نفـو
ِ
ُ
.ت
ِ وليستحقــوا ملكـوتَ السمــوا

`Anon de tyren `ari,arizec;e nan@ `mpenjwk
`n,rictianoc `efranak `mpek`m;o. Ouoh moi `nwou
neman `noumeroc@ nem ouklyroc@ nem ny=e=;=u
tyrou `ntak.
آنون ذى تيرين آرى خاريذستى نان إم بين جوك إن إخرستيانوس
او
إفراناك إم بيك إمثو  :اووه موى إن
او ميروس نيم ُ
اواو نيمان إن ُ
ُ
إكليروس نيم ني إثوواب تيرو إنتاك .
En
schenk
ons
allen
de
christelijke
volmaaktheid die U welgevallig is, en geef hun
en ons een deel en een erfdeel met al Uw
heiligen.
َ
يـرضيـك أمامـك،
فهب لنــا كمالنـا المسيحي الــذي
وأما نحـن كلـنا ِ
وأعطهـــم وإيــانــا نصيبــا وميـراثـا مع كافـ ِة قــديسيـــ َ
ـك .
ِ

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

لينك إفنوتي ناي نان
Link Naar Efnoetie
nai nan

Celebrant

يقول الكاهن

ْ ستحقيـن
 أبانــا: أن نقــول ِبشكر
ْ
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ سمـوا
َّ الــذي في ال

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ـاء
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمـ ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـوم،
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 ذنـوبنـا 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.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.

Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
. خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus, onze Heer.
. بالمسيح يسوع ربنا
Bel Masie7 Jasoe3 Rabbene.

يـقــول الـشماس

Diaken

Tac kevalac `umwn tw Kuri`w
`klinate.
Tas kefalas iemoon too Kyrio klienate.

.طاس كيفاالس إيمون طو كيريو إكيلناتى
Buig uw hoofd voor de Heer.
.ب
ِ إحنـــوا رؤوسكـــم للـــــــر
E7noe ro-oesakom lel Rab.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Enwpion cou Kuri`e.

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

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.

إبروس خومين ثيؤ ميطا
. فوفو أمين
ُ
Laat ons aandachtig zijn in de vreze Gods.
.بخــــوف اللـه أمين
إنصتـــوا
ِ

Ensettoe begauwf illeh.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
َ ولـروح
.ــك أيضا
ِ

We li-ro7ike aidan.

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

Koor links :
: مرد بحرى
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
*Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

Koor rechts :
: مرد قِبلي
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

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

Koor rechts :
: مرد قِبلي
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

Koor links :
: مرد بحرى
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
*Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

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

Koor links :
: مرد بحرى
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
*Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

Koor rechts :
: مرد قِبلي
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

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

Koor rechts :
: مرد قِبلي
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

Koor links :
: مرد بحرى
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
*Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

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

Koor links :
: مرد بحرى
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
*Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

Koor rechts :
: مرد قِبلي
* Kuri`e `ele`ycon @ Kuri`e `ele`ycon @
Kuri`e `ele`ycon.

* Kyrië eleison : Kyrië eleison : Kyrië eleison.
. كيريى إليسون:  كيريى إليسون: * كيريى إليسون
* Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
. يارب ارحـْـم:  يارب ارحـْـم: * يارب ارحـْـم

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
Index - الفهرس

En in aanwezigheid
van de patriarch of
de bisschoppen
وفى ِوجود اِألب اِلبطريرك أِو
اِألب اِألسقف

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
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
 تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى: سي ِديك
.ماثوصاال
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

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

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

V] `nte `tve ef`etaj-rwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
`ntef;ebio `nnoujaji tyrou capecyt `nnou[alauj
`n,wlem.
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen noe ethronos, en
han miesh en rompie nem han seejo en hierienie kon. Entef
thevio en noe khazj-ie tieroe sa pesiet en noe etsha lavkh en
koo-lem.

نو إثرونوس إن هان ميش
إفنوتي إنتي إتفي إف
ُ إطاجرواو هيجين
ُ
نو جاجى
إن رومبي نيم هان
ُ  إنتيف ثيفيو إن: سيو إن هيريني كون
ُ
.نو إتشالفج إن كوليم
ُ تيرو صابي سيت إن
De God des hemels bekrachtige hen op hun zetel, voor vele
jaren en vreedzame tijden, en vernedere al hun vijanden snel
onder hun voeten.

إله السماء يثبتهم على كراسيهم سنين كثيرة وأزمنة سلمية ويخضع جميع
.أعدائهم تحت أقدامهم سريعا

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

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.

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

Celebrant

يقول الكاهن

ص ِلب
ِ ع ا ْلم
ُ سو
ُ سي ُح ِإل ُهنا ا ْلح ِقي ِق ُّي الَّ ِذي ق ِبل االالم ِب ِإرادتِ ِه و
ُ ي
وحيَّة ويُ ِعينُنُا
َّ على ال
ِ  يُب ِاركُنا ِب ُك ِ ّل بركة ُر: ب ِم ْن أ ْج ِلنا
ِ ص ِلي
سنِين
ْ ويُك ِ ّم ُل لنا الپ
ِ صخة ا ْل ُمقدَّسة ويُ ِرينا فرح قِيامتِ ِه ا ْل ُمقدَّس ِة
. ع ِديدة وأ ْز ِمنة سل ِميَّة
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

ِّ ت و
ت الَّتِي ت ْرفعُها عنَّا ُك َّل ِحين س ِيّدتُنا م ِلكتُنا
ِ الط ْلبا
ِ سؤاال
ُّ بال
يرون
ُ ِ والثَّالثةُ ا ْل ُمن،اإلل ِه ا ْل ِق ِدّيسةُ ال َّطا ِهرةُ م ْري ُم
ِ ُُك ِلّنا وا ِلدة
اف ا ْلمال ِئك ِة
ِ  وج ِمي ُع مص،ار ِميخا ِئي ُل وغ ْب ِريَّا ُل ورافا ِئي ُل
ُ األ ْطه
اء
ِ  وصلوا،سما ِئيَّ ِة
ِ و ُك ُّل ال َّط ْغما
ِ اء واأل ْن ِبي
ِ اء االب
ِ ت ُرؤس
َّ ت ال
.الص ِدّي ِقين
ّ ِ ب واأل ْبر ِار
َّ اء ولُبَّاس ال
ِ س ِل والشُّهد
ُ الر
ِ ص ِلي
ُّ و
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

 وبركةُ وا ِلد ِة،ِصا ِلح
ْ وبركةُ الپ
َّ صخ ِة ا ْل ُمقدَّس ِة الَّتِي ِل ُمخ ِلّ ِصنا ال
آخرا بركت ُ ُه ُم
ِ اإلل ِه ا ْل ِق ِدّيس ِة ال َّطا ِهر ِة م ْريم ا ْلع ْذر
ِ اء أ َّوال و
ِ
ا ْل ُمقدَّسةُ و ِن ْعمت ُ ُه ْم وقُ َّوت ُ ُه ْم و ِهبت ُ ُه ْم ومحبَّت ُ ُه ْم ومعُونت ُ ُه ْم ف ْلتك ُْن
. آمين
ِ معنا ُك ِلّنا ِإلى األب ِد
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

آمين إس إي شوبى
Amen, zo mag het zijn
آمين 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 آمين

Celebrant

يقول الكاهن

ْ ستحقيـن
 أبانــا: أن نقــول ِبشكر
ْ
ِ اجعلنــا ُم
... ت
ِ سمـوا
َّ الــذي في ال

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ـاء
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمـ ِ
األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا
كـذلك على
ِ
اليـوم،
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 ذنـوبنـا 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 ْعمةُ ا ْب ِن ِه ا ْلو ِحي ِد ا ْل ِج ْن ِس ر ِبّنا و ِإل ِهنا و ُمخ ِلّ ِصنا
ِ ُمحبَّة
ُس ف ْلتك ُْن مع
ِ سوع ا ْلم
ِ الروحِ ا ْلقُد
ُ ي
ُّ ُسيحِ وش ِركةُ وم ْو ِهبة
ُ ب يك
ُ  ا ِْم: ج ِمي ِع ُك ْم
. ُون مع ُك ْم
ِ ّ الر
َّ ُ  سالم،ضوا ِبسالم
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
َ ولـروح
ــك أيضا
ِ
Index - الفهرس

