DE Sakhda ( PROSTERNATIE )
صالة السجدة

كنيسة السيدة العذراء بأمستردام

األنبا أرساني
أسقف هولندا وبلجيكا

De Heilige Maagd Maria kathedraal Te Amsterdam

الفهرس

Index
السجدة األولى

DE EERSTE PROSTERNATIE

Feestelijk – فرايحي
السجدة الثانية
DE TWEEDE PROSTERNATIE

Jaarlijks - سنوي
السجدة الثالثة
DE DERDE PROSTERNATIE

Jaarlijks - سنوي

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

De hymne Ek-esmaroo-oet

إسمارواوت
لحن إك
ُ

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

 نيم بى:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( آك طونك ) أك سوتى إممون: إبنفما إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) Verrijzen ( en heeft ons
verlost.
)  ألنك ( قُمت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
.وخلصتنا

` iten ni`eu,y `nte peniwt ettai`yout `nar,y`ereuc papa
H
abba (...) nem peniwt `n`epickopoc abba (...) Pu `ari`hmot
nan : `mpixw `ebol `nte nennobi.
Hieten nie evshie ente penjoot et tajoet in arshie
erevs papa ava (...) nem penjoot in episkopos, ava
(...) Eptshois arie ehmot nan, em pie koo evol ente
nen novie.

هيتين نى إفشى إنتى بين يوت إتطايوت إن أرشى إيريفس بابا أفا
) إبشويس أري إهموت نان...( ) نيم بين يوت إن إيبسكوبوس أفا...(
.إمبي كو ايفول إنتى نين نوفي
Door de voorbeden van onze eebiedwaardige vader De
hogepriester, paus abba (...) en onze vader debisschop
abba (...) o Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.

)...( ) وأبينا األسقف أنبا...( بصلوات أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا األنبا
. يـارب أنعـم لـنا بـمغـفــرة خطـايانا

Feestelijke

فرايحي

DE EERSTE
PROSTERNATIE
السجدة األولى

Het Dankgebed
صالة الشكر

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.
ُ
ــدوس
الثالـــوث الق
اآلب ضاب َط الكل أيها
إر َحمنا 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.
الـرب إله القـوات كن معنا  ،ألنه ليـس لنـا معيـن في
أيها
ُ
َ
ســواك.
شـدائـدنــــا وضيقاتنــا

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
اليـو َم،
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

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

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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

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

@ 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 وقبلنــا إليه وشفـــق
علينـــــا وعضدنــا ،وأتى بنـا إلى هــــذه السـاعـــــة.

`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.

هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم المقـــدس ،وكل
أيـام حياتنــا بكل ســالم الضابـط الكـل 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,
الـرب اإلله ضاب ُ
ط الكل أبــو ربنــا وإلهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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

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 يرحمنـا 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.

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

ونطلب من صالحك يا ُمحـب البشــر ،
من أجـــل هـذا نسأ ُل
ُ
إمنحنــا 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,

وكل أيـــام حياتنـا بكل ســالم مع خــوفـــــك ،كل حســد وكل
تجـربـة وكل فعــل الشيطان ومــؤامــرة النـــاس األشـــرار،

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.

وقيــــام األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن  ،انــزعهــا عنــا ،
وعـن سائــر شعبـك  ،وعــن مــوضعـــك ال ُمقــدس هـذا ،

@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.
أمــا الصـالحــــاتُ والنافعــاتُ فارزقنــا إيـاهــــا ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا
السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي كل قـوة العــدو .

De Verzen van de
Cimbalen
أرباع الناقوس

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* AP=xc Pennov5 : twn4 `ebol qen
n3e0mwovt: ovoh a42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i
: a4ovwrp nan `mpiparakl3ton.

* A Pegrestos Pennotie, tonf ivol gen nie
esmooet, owoh af shinaf ie ipshoi e-nifie-owie,
af oe-orp nan im pi parakliton.
 أووه: إثمواوت
 طونف إيفول خين ني: * آبخرستوس بين نوتى
ُ
. اواورب نان إمبي باراكليطون
ُ  أف: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
* Christus onze God, is verrezen uit de dood, en is
opgevaren ten Hemel, en heeft de Trooster gestuurd.

* المسيح إلهنا قام من بين األموات وصعد إلي السموات وأرسل لنا
.المعزى

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

*
Xere
te4`analvmyic
: `eta42ena4 `e`p2wi `enif3ov`i : a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : Pi=p=na `nte 5me0m3i.

*Shere tef analim ipsies, etaf she naf ie Ipshoi
enifie-owie, af o-orp nan im pi parakliton, pi
Ipnevma inte tie mesmie.
:  إيطاف شيناف إإبشوي إيني فيؤوي: * شيري تيف آناليم إبسيس
.  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: أف أو أورب نان إمبي باراكليطون
* Gegroet zij Zijn Hemelvaart, toen hij is
opgevaren ten Hemel, heeft hij de Trooster
gestuurd, de Geest der Waarheid.
.* السالم لصعوده لما صعد إلي السموات وأرسل لنا المعزى روح الحق

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

*A42ena4 `e`p2wi `e`tfe : `nte `tfe ca nima`n2ai
: hina `nte4ovwrp nan `mpiparakl3ton:
Pi=p=na `nte 5me0m3i.

*Af shinaf ie ipshoi eetve, inte etve sa nie ma
in shai, hina intef oe-orp nan im pi parakliton,
pi Ipnevma inte tie mesmie.
 هينا إنتيف:  إنتي إتفي صاني ما إن شاي: * أفشيناف إإبشوي إإتفي
.  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: اواورب نان إمبي باركليطون
ُ

*

Hij is opgevaren naar de hemel, der hemelen naar
het Oosten, dat Hij tot ons mag zenden de Trooster,
de Geest der Waarheid.
 ال ُمعزى روح:  لكى يُرسل لنا:  ناحية المشارق: * صعد إلى سما السموات
. الحق

Een hymne Pie Ipnevma
لحن بي إبنفما
*Pi`pnevma `mparakl3ton: `eta4`i `epec3t
`ebol qen `tfe : a4fwr2 `egen `fovai `fovai
: avcagi qen hanm32 `nlac .

* Pie Ipnevma im parakliton, etav ie epesiet
ivol gen etve, af forsh iezjen if o-wai if o-wai,
af sazj-ie gen han miesh in las.
:  إيطاف إي إيبي سيت إيفول خين إتفي: * بي إبنفما إم باراكليطون
.  أفصاجي خين هان ميش إنالس: إفؤواي
إفؤواي
أف فورش إيجين
َّ
َّ
* De Geest de Trooster, die uit de Hemel neerdaalde, kwam
neer op ieder van hen, en zij spraken in vele tongen.

* الروح المعزي لما نزل من السماء إنبسط علي كل واحد فنطقوا
.بألسنة كثيرة

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

De Verzen voor het Doopfeest

أرباع الناقوس لعيد الغطاس

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 voor het Doopfeest

أرباع الناقوس لعيد الغطاس

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

De verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
* I=y=c P=,=c `ncaf nem voou @ `n;of `n;of pe nem sa
`eneh@ qen ouhu poctacic `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

De verzen van de cimbalen أرباع الناقوس الفريحي
*`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

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

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

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

* 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

De verzen van de cimbalen

أرباع الناقوس الفريحي

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

* Entef esmoe eron tieren: entef toevo en nen hiet:
entef tal-etsho en nie shoonie: ente nen epsie-shie
nem nen sooma.
 إنتيف طا:  إنتيف طوفو إن نين هيت: * إنتيف إسمو إيرون تيرين
.  إنتي نين 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

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

 ألنك:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: * نسجد لك أيها المسيح
.قُمت و خلصتنا
Index - الفهرس

Psalm : 51

المزمور 50 :

De Psalm 50 :

: 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 50 :

: 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 50 :

: 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 50 :

: 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 50 :

: 50المزمور ال

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

De Psalm 50 :

: 50المزمور ال

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

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 دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. هلليلويا: الدهـور آميـن

ات َكلذذذ َم
هذذذذا ا ْل َكل َمذذذ ُ
ب َهذذذذذذا الذذذذذذرب ُكذذذذذذل
َج َمذذذذذذذذاعَت ُك ْم فذذذذذذذذي
ا ْل َجبَذذذل مذ ْ
سذذذط
ذذن َو َ
النذذذذذار َوالسذذذذذ َحاب
ص ْوت
َوالضبَابَ ،و َ
عَظذذذذيم َولَذذذذ ْم يَذذذذز ْد.
علَذذذذذذذذذى
َو َكتَبَ َهذذذذذذذذذا َ
ذذو َح ْين مذذذ ْن َح َجذذذر
لَذ ْ
َوأ َ ْع َ
طاني إيا َها.

Deze woorden heeft de
Here tot uw gehele
gemeente gesproken op
de berg, uit het midden
van het vuur, de wolk
en de donkerheid, met
luider stem, en Hij
voegde daaraan niets
toe; Hij schreef ze op
twee stenen tafelen en
gaf mij die.

Toen gij nu de stem
hoordet
uit
het
midden
van
de
duisternis, terwijl de
berg stond in een
brand van
vuur,
naderdet gij tot mij,
al de hoofden uwer
stammen
en
uw
oudsten, en gij zeidet:

َ
َ
سذذذذذذم ْعت ُ ُم
ذذذذذا
ذ
م
ل
«ف
َ
ذذذذذذوتَ مذذذذذذذ ْن
ْ الصذ
،سذذذذذط الظذذذذذالَم
َ َو
ْ ََوا ْل َجبَذذذذ ُل ي
شذذذذتَع ُل
 ت َقَذذذذد ْمت ُ ْم،بالنذذذذار
 َجميذذذذذذذذ ُع،إلَذذذذذذذذي
َ
سذبَاط ُك ْم
ْ ساء أ
َ ُر َؤ
شيُو ُخ ُك ْم
ُ َو

َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ا
ذ
و
ذذذذذذ
ذ
ه
:
م
ت
ذذذذذذ
ذ
ل
َوق
َ
ْ
Zie, de Here, onze God,
heeft
ons
zijn هنَذذذا قَذذذذ ْد
ُ الذذذرب إل
heerlijkheid en
zijn
َ
َ
ا
د
َ
ذذذذذذذذ
ج
م
ذذذذذذذذا
ن
ا
ر
أ
ْ
ُ
َ
َ
grootheid getoond, en
َ
ُ
َ
،
ه
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذ
ت
م
ظ
ع
َ َو
َ
zijn stem hebben wij
gehoord uit het midden ُذذذوت َه
َ سذذذم ْعنَا
َ َو
ْ ص
van het vuur; op deze .ذن وسذذط النذذار
ْ مذ
َ
َ
dag hebben wij gezien,
َ
َ
ْ
ْ
د
ذذذذ
ذ
ق
م
ذذذذو
ذ
ي
ل
ا
ا
هذذذذذذ
َ
ْ
َ
dat God spreekt met een
mens, en dat deze toch in َرأ َ ْينَا أَن هللاَ يُ َكلذ ُم
leven blijft.
َ س
.ان َويَ ْحيَا
َ اإل ْن

Maar nu, waarom zouden
wij sterven? Want dit
grote
vuur
zal
ons
verteren; als wij nog
langer de stem van de
Here, onze God, horen,
zullen wij sterven. Want
welke sterveling is er, die
de stem van de levende
God heeft horen spreken
uit het midden van het
vuur, zoals wij, en die in
leven is gebleven?

َ َوأَمذذذذذذذذا
اآلن فَل َمذذذذذذذذاذَا
َ
ذ
هذ
ن
ار
الن
ا
ذ
وت؟ أل
ُ نَ ُم
َ
 إ ْن.ا ْلعَظي َمذذذذذةَ ت َ ْ ُكلُنَذذذذذا
َذذذوت
ُ
َ سذذذذ َم ُع
ْ َعذذذذ ْدنَا ن
ْ صذ
الذذذذذرب إلهنَذذذذذا أ َ ْيضذذذذذا
ْ  ألَن ذهُ َمذ.ذوت
ذذو
ُ نَ ُمذ
َ ذن ُه
م ْن َجميع ا ْلبَشَر الذذي
ص ْوتَ هللا ا ْل َحذي
َ سم َع
َ
ْ يَذت َ َكل ُم مذ
سذذط النذار
َ ذن َو
ْ
َ
َ
َاش؟
ع
و
ا
ن
ل
مث
َ
َ

Nader gij en hoor
alles wat de Here,
onze God, zegt, en
breng gij dan alles
aan ons over wat de
Here, onze God, tot
u
spreekt;
dan
zullen wij het horen
en doen.

سذ َم ْع
ْ تَقَد ْم أ َ ْنتَ َوا
َ ُكذذل َمذذا يَقُ ذو ُل لَذ
ذك
،الذذذذذذذرب إل ُهنَذذذذذذذا
َو َكل ْمنَذذذا بكُذذذل َمذذذا
َ يُ َكل ُم
ذذك بذذه الذذرب
سذذذذذ َم َع
ْ َ فَن،إل ُهنَذذذذذا
.َونَ ْع َم َل

ص ْذوتَ
سم َع الرب َ
فَ َ
َكالَم ُكذذذذذذذذذذ ْم حذذذذذذذذذذ َ
ين
َكل ْمت ُ ُموني َوقَا َل لذي
ت
سذذذذذذذم ْع ُ
الذذذذذذذربَ :
صذ ْذوتَ َكذالَم هذ ُؤالَء
َ
الشذذذذذذذذذ ْعب الذذذذذذذذذذي
َكل ُم َ
ذذذذذوك بذذذذذه .قَذذذذذ ْد
سذنُوا فذي ُكذذل َمذا
أ َ ْح َ
ت َ َكل ُموا.

Toen de Here uw
woorden
hoorde,
terwijl gij tot mij
spraakt, zeide de
Here tot mij: Ik heb
de woorden van dit
volk gehoord, die zij
tot u spraken; het
is goed, alles wat zij
gezegd hebben.

يَذذذا لَ ْيذذذتَ قَ ْلذذذبَ ُه ْم َكذ َ
ذذان
ه َكذذذذذذَا فذذذذذيه ْم َحتذذذذذى
يَتقُذذذذذوني َويَ ْحفَ ُ
ظذذذذذوا
اي ُكذذذل
َجميذذذ َع َو َ
صذذذايَ َ
َ
ذذذي يَ ُكذ َ
َ
ذذذون
ذ
ك
ل
،
ذذذام
ذ
ي
األ
ْ
لَ ُه ذ ْم َوأل َ ْوالَده ذ ْم َخ ْي ذ ٌر
ذب قُ ذ ْل
إلَذذى األَبَذذد .ا ْذ َهذ ْ
ارجعُذذذذوا إلَذذذذى
لَ ُهذذذذ ْمْ :
خيَام ُك ْم.

Och, hadden zij steeds
zulk een hart om Mij
te vrezen en om al
mijn
geboden
te
onderhouden, opdat
het hun en hun
kinderen voor altoos
wel mocht gaan! Ga,
zeg tot hen: Keert
naar uw tenten terug.

ف ُهنَا
َوأَما أ َ ْنتَ فَق ْ
َمعذذذذذذذذي فَ ُ َكل َم َ
ذذذذذذذذك
صذذذذذايَا
ب َجميذذذذذع ا ْل َو َ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرائ
َوا ْلفَذ
َ
َواأل َ ْح َكذذذذذذام التذذذذذذي
تُعَل ُم ُه ذ ْم فَيَ ْع َملُونَ َهذذا
فذذذذي األ َ ْرض التذذذذي
أَنَذذذذذذذذذذا أُعْطذذذذذذذذذذيه ْم
ليَ ْمتَل ُكو َها.

Maar sta gij hier bij
Mij, opdat Ik u
mededele heel het
gebod,
al
de
inzettingen
en
verordeningen, die gij
hun moet leren, opdat
zij die nakomen in
het land, dat Ik hun
geven zal om het in
bezit te nemen.

ذذاحتَر ُووا لت َ ْع َملُذذوا َك َمذذا
فَ ْ
ذذر ُك ُم الذذذرب إل ُه ُكذذذ ْم .الَ
أ َ َمذ َ
سذارا.
تَزيغُوا يَمينا َوالَ يَ َ
في َجميذع الطريذِ التذي
صا ُك ْم ب َها الرب إل ُه ُك ْم
أ َ ْو َ
سذذذلُك َ
ُون ،ل َكذذذ ْي ت َ ْحيَذذذ ْوا
تَ ْ
َ
ذذذذذذر
َويَ ُكذ
ذذذذذذون لَ ُكذذذذذذذ ْم َخ ْيذ ٌ
َوتُطيلُذذذذذذوا األَيذذذذذذا َم فذذذذذذي
األ َ ْرض التي ت َ ْمتَل ُكونَ َها.

Onderhoudt ze naarstig,
zoals de Here, uw God, u
geboden heeft; wijkt niet
af, naar rechts noch
naar links. Heel de weg,
die de Here, uw God, u
geboden heeft, zult gij
gaan, opdat gij leeft en
het u wel ga en gij lang
woont in het land, dat
gij in bezit zult nemen.

ذذذذذذذذذي
« َوهذذذذذذذذذذذا هذ َ
صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايَا
ا ْل َو َ
َوا ْلفَذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرائ ُ
َ
َواأل َ ْح َكا ُم التي أ َ َم َذر
الذذذذذرب إل ُه ُكذذذذذذ ْم أ َ ْن
أُعَل َم ُكذذذ ْم لت َ ْع َملُو َهذذذا
فذذذذي األ َ ْرض التذذذذي
أ َ ْنت ُ ْم عَاب ُر َ
ون إلَ ْي َهذا
لت َ ْمتَل ُكو َها،

Dit nu is het gebod,
dit zijn de inzettingen
en verordeningen, die
de Here, uw God,
bevolen heeft u te
leren om die na te
komen in het land,
waarheen gij zult
trekken om het in
bezit te nemen,

ذذي الذذذرب
ل َكذ ْ
ذذي تَتقذ َ
ذذذذذذذك َوت َ ْحفَذذذذذذذذ َ
إل َهذ َ
َجميذذذذذذ َع فَ َرائضذذذذذذه
صايَا ُا التذي أ َنَذا
َو َو َ
أُوصذ َ
ذيك ب َهذا ،أ َ ْنذذتَ
َوا ْبنُذ َ
ذك َوا ْب ذ ُن ا ْبن ذ َك
كُذذذل أَيذذذام َحيَات َ
ذذذك،
ذذذذذذذذي ت َ ُ
طذذذذذذذذذو َل
َول َكذ ْ
أَيا ُم َك.

Opdat gij de Here,
uw God, vreest door
al zijn inzettingen en
geboden te
onderhouden, die ik u
opleg, gij en uw zoon
en uw kleinzoon, al
de dagen van uw
leven, en opdat gij
lang leven moogt.

Hoor dan, Israel, en
onderhoud ze naarstig,
opdat het u wel ga, en
opdat gij zeer talrijk
wordt, zoals de Here,
de God uwer vaderen,
u heeft toegezegd, in
een land, vloeiende van
melk en honig. Glorie
aan de heilige Drieeenheid.

َ
ذذرائي ُل
ذ
س
إ
ذذا
ذ
ي
ع
م
ذذ
ذ
س
ا
ْ
َ
ْ
ْ
َ ف
َ
ذي
ْ َو
ْ  ل َك،احتَر ْو لت َ ْع َمذ َل
َ يَك
ُون لَ َك َخ ْي ٌر َوت َ ْكث ُ َذر
 َك َما َكل َم َك الرب،جدًّا
َ إل ذهُ آبَائذ
ذك ف ذي أ َ ْرض
.سال
َ تَفي ُ لَبَنا َو
َ ع
مجددددددددددا للثدددددددددالوث
األقددددس الهندددا الدددى
األبد

De Paulinische Brief
البولس
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( aktwnk ) akcw5 `mmon.

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

وأولئددددددددددك الددددددددددذين
وضدددددددعهم هللا فدددددددى
الكنيسددددددة هددددددم أ َّوال
سددال ،ثاني دا أ ْنبي داء،
ُر ُ
ثالثددددا ُمعلمددددين ،ثُدددد َّم
دددوات ،وب ْعددددد ذلددددك
قُد َّ
مواهددددددددب شددددددددفاء،
أ ْعواندددددددا ،تددددددددابير،
وأ ْنواع أ ْلسنة.

En God heeft sommigen
aangesteld
in
de
gemeente, ten eerste
apostelen, ten tweede
profeten,
ten
derde
leraars,
verder
krachten, daarna gaven
van
genezing,
(bekwaamheid) om te
helpen, om te besturen,
en verscheidenheid van
tongen.

سدددل
ألعددد َّل ا ْلجميدددع ُر ُ
ألعددد َّل ا ْلجميدددع أ ْنبيدددا ُء
ألع َّل ا ْلجميع ُمعل ُمدون
ب
ألع د َّل ا ْلجميددع أ ْ
صددحا ُ
ددوات ألعددد َّل ل ْلجميدددع
قُد َّ
مواهدددب شدددفاء ألعددد َّل
ا ْلجميددددددددع يتكلَّ ُمددددددددون
بأ ْلسددنة ألع د َّل ا ْلجميددع
يُت ْرج ُمون

Zijn zij soms allen
?apostelen
Allen
?profeten
Allen
?leraars
Allen
krachten? Hebben
soms allen gaven
van
?genezing
Spreken soms allen
in
?tongen
Vertolken zij soms
?allen

Streeft dan naar de
hoogste gaven. En ik
wijs u een weg, die
nog
veel
verder
omhoog voert. Al ware
het, dat ik met de
tongen der mensen en
der engelen sprak,
maar had de liefde
niet, ik ware schallend
koper
of
een
rinkelende cimbaal.

ْ ولكد
دن ج ددلوا ل ْلمواه دب
 وأ ْيضا أُري ُك ْم.سنى
ْ ا ْل ُح
ُ إ ْن ُك ْندت.طريقا أ ْفضل
أتكلَّددد ُم بأ ْلسدددنة النَّددداس
ْ وا ْلمالئكددة ولكد
دن لد ْيس
ُ فقد ْد صد ْرت،لي محبَّدة
نُحاسا يط ل
دن أ ْو صد ْنجا
.ير لن

وإ ْن كان ْت لدي نُبُ َّدوة،
وأ ْعلددددددددددد ُم جميدددددددددددع
سددرار و ُك د َّل ع ْل دم،
األ ْ
وإ ْن كدددددان لدددددي ُكددددد لل
اإليمدددان حتَّدددى أ ْنقُدددل
ا ْلجبددال ،ولك د ْن ل د ْيس
دددت
سد ُ
لددددي محبَّددددة ،فل ْ
ش ْيئا.

Al ware het, dat ik
profetische
gaven
had,
en
alle
geheimenissen
en
alles, wat te weten is,
wist, en al het geloof
had, zodat ik bergen
verzette, maar ik had
de liefde niet, ik ware
niets.

Al ware het, dat ik
al wat ik heb tot
spijs uitdeelde, en
al ware het, dat ik
mijn lichaam gaf
om
te
worden
verbrand,
maar
had de liefde niet,
het
baatte
mij
niets.

دت ُكد َّل
ُ وإ ْن أ ْطع ْمد
 وإ ْن،أ ْمدددددددددوالي
ت جسددددي
ُ سدددلَّ ْم
،حتَّدددددى أ ْحتدددددرق
ْ ولك
ددن لدد ْيس لددي
 فال أ ْنتفد ُع،محبَّة
.ش ْيئا

De
liefde
is
lankmoedig, de liefde
is goedertieren, zij is
niet
afgunstig,
de
liefde praalt niet, zij is
niet opgeblazen, zij
kwetst
niemands
gevoel,
zij
zoekt
zichzelf niet, zij wordt
niet
verbitterd,
zij
rekent het kwade niet
toe.

ا ْلمحبَّددددددددةُ تتددددددددأنَّى
 ا ْلمحبَّدةُ ال.ق
ُ وت ْرفُد
 ا ْلمحبَّدددةُ ال.ت ْحسددد ُد
 وال،تتفدددددددددددددددددداخ ُر
، وال تُقددب ُح،ت ْنددتف ُخ
دددددددب مددددددددا
ُ وال ت ْطلُد
، وال ت ْحتدل،لن ْفسها
ُ وال ت
،سؤ
ظ لن ال ل

ح بدددداإلثْم
وال ت ْفددددر ُ
ح بددا ْلحق،
بد ْل ت ْفددر ُ
وت ْحتمددددددددد ُل ُكددددددددد َّل
ق
شدددد ْيء ،وت ُصددددد ُ
ُك َّل ش ْيء ،وت ْر ُجو
ُكدددددددددد َّل شدددددددددد ْيء،
صددب ُر علددى ُكددل
وت ْ
ش ْيء.

Zij is niet blijde
over
ongerechtigheid,
maar zij is blijde
met de waarheid.
Alles bedekt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles verdraagt zij.

سددددقُ ُ
ط
ا ْلمحبَّددددةُ ال ت ْ
ات
أبدا .وأ َّما النلبُ َّو ُ
فسدددددددددددددددددددددددت ُ ْبط ُل،
واأل ْلسددددددددددددددددددددددددنةُ
فسددت ْنتهي ،وا ْلع ْل د ُم
فسدددددديُ ْبط ُل .ألنَّنددددددا
ن ْعلدد ُم ب ْعددض ا ْلع ْلددم
ونتنبَّددددددددأ ُ ب ْعددددددددض
التَّنبلؤ.

De
liefde
vergaat
;nimmermeer
maar
profetieen, zij zullen
afgedaan
;hebben
tongen,
zij
zullen
verstommen; kennis,
zij
zal
afgedaan
hebben.
Want
onvolkomen is ons
kennen
en
onvolkomen
ons
profeteren.

Doch,
als
het
volmaakte komt, zal
het
onvolkomene
afgedaan
hebben.
Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind,
overlegde ik als een
kind. Nu ik een man
ben geworden, heb ik
afgelegd wat kinderlijk
was.

ْ ولك
ددددن متددددى جدددداء
ا ْلكام ُل فحينئذ يُ ْبطد ُل
 ل َّمددا.مددا ُهددو ب ْعددض
ُك ْنددددتُ ط ْفددددال كط ْفددددل
 وكط ْفددل،ُك ْنددتُ أتكلَّد ُم
 وكط ْفدل،ُك ْنتُ أ ْفطد ُن
ْ
 ولكددد ْن.ددر
ت
د
ك
ف
ُك ْندددتُ أ
ُ
دددرتُ ر ُجددددال
ْ ل َّمددددا صد
.أ ْبط ْلتُ ما للط ْفل

Want nu zien wij nog
door een spiegel, in
raadselen, doch straks
van
aangezicht
tot
aangezicht. Nu ken ik
onvolkomen, maar dan
zal ik ten volle kennen,
zoals ik zelf gekend
ben.

ُ فإنَّنددا ن ْن
ظد ُدر اآلن فدي
 لكد ْن، في لُ ْغدز،م ْرآة
.حينئددذ و ْجهددا لو ْجدده
ف ب ْعددددض
ُ اآلن أ ْعددددر
 لك ْن حينئدذ،ا ْلم ْعرفة
ف كمددددددددددا
ُ سددددددددددأ ْعر
. ُعُر ْفت

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

لحن أجيوس

Agioc
`o
:eoc
@
`agioc
ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
1
ouranoc `ele`3con `3mac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.
 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

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

لحن أجيوس

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

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

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.
. للصالة 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.
.ولـروحــك 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،الـرب يسـوع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
: القديسيـن ورسلـه األطهــار المكـرميـن قائال

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

جى هان ميش إم إبروفيتيس نيم هان إثمى أف إير إيبي ثيمين
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.

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

يـقــول الـشماس

Diaken
`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى 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 سيـدنا كل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـ ُــــم في
تضرعاتـنا،

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
وطلباتـنا 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 كـُلنـا ،ورجــاؤنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـُلنـا ،وخال ُ
كـُلنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُلنـــا وقيـامتـُنــــا كـُلنـــا.

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Marou[acf qen `tek`klycia `nte peflaoc @ ouoh
marou`cmou
`erof
hi
`tka;edra
`nte
ni`precbuteroc @
Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef laos, oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,

مارو
ُ  أ ُ لووه: ماروتشاسف خين إت إكليسيَّا إنتى پيف الؤس
ُ
: إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني إپريسڤيتيروس
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،  وليباركوه علي منابر الشيوخ،فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou @
eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @
zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى: إيسواو
چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ لووه إڤ إى أُونوف
ُ ناڤ إنچى ني إت
want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
Afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm `n`h;yf @ je `n;ok
pe `vouyb sa `eneh @ kata `ttaxic `mMel,icedek .
Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom
en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.

 چى: أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: إنثوك پى إف أُوويب شا إينيه
: سيديك
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt
priester in eeuwig-heid naar de ordening van Melchisedek.

 أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس،الرب و لن يندم
أقسم
ُ
. ملشيصادق

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc
papa abba (...) @ nem peniwt `n`epickopoc abba (...)
Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab
em patriarshies papa Ava (...) , Nem penjoot en
episkopos ava (…) :

إپشويس صا أُووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم پاطريارشيس
: )...(  نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا: )...( پاپا آڤا
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) , en onze
vader de bisschop abba (...),
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
ُ
: )...( وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

P¡ ef`e`areh `epetenwnq.
Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.

.إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
de Heer beware jullie leven.

،الرب يحفظ حياتكما
ُ

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

Het Responsorium van de Psalm
مرد المزمور
A=l =a=l: P=x=c a4twn4 ovoh a42ena4 : a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton pi`pnevma `nte 5me0m3i
: =a=l =a=l.
Ellieloje ellieloje, Pegrestos af tonf, owoh
shinaf, af oeorp nan, im pi parakliton, pie
ipnevma, inte tie mesmie, ellieloje ellielo-je.
اواورب
ُ  أف:  اووه أفشيناف: الليلويا الليلويا بخرستوس أفطونف
.  الليلويا الليلويا:  بي إبنفما إنتي تي ميثمى:  إمبي باركليطون: نان
Halleluja Halleluja, Christus is verrezen en
opgevaren, en stuurde ons de Trooster de Geest
der Waarheid, Halleluja, Halleluja.
:  وارسل لنا البارقليط روح الحق، المسيح قام ثم صعد: هلليلويا هلليلويا
.هلليلويا هلليلويا

Diaken

يـقــول الـشماس

Cta;yte meta vobou :eou
`akoucwmen tou `agiou euaggeliou.
Esta-thie-te meta fovoe The-oe, akoe-somen
toe akhioe evankhelioe.
.فوفو ثي ُؤ أكوصومين طو أجيو إف أنجيليو
إسطاثيتي ميطا
ُ
Sta op in de vreze Gods en luister naar het
Heilig Evangelie.
.قفـوا بخـوف اللـه لسمـــاع اإلنجيـــل المقـــدس

Celebrant

يقول الكاهن
F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran
`m`P¡ `nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek
tou kata (...) agiou euaggelion to
`anagnwcma.

إثنيو خدين إفدران إم إبتشدويس إنتدي
إسمارواوت إنجي فى
إف
ُ
ُ
نى جوم كيريي إيدف لوجيصدون إك طدو كاطدا (…) أجيدو إيدف
.أنجيليون طو أناغنوزما
Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer der machten. O Heer zegen de lezing uit
het Heilig Evangelie volgens (...) .

 فصل من اإلنجيل، يارب بارك،مبارك اآلتى بإسم رب القوات
. )...( المقدس من

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Doxa ci Kuri`e.
Zoksa sie Kyrië.
.ذوكصاصي كيريي
Glorie zij aan U, o Heer .
.المجــد لك يا رب

اإلنجيل
Evangelie

Sta op in Gods
Vreze en luister naar
het heilige
evangelie.

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

قفوا بخوف امام هللا

وانصتوا لسماع االنجيل
المقدس
فصل مقدس من بشارة
االنجيل
البشير..... لمعلمنا مار

. والتلميذ الطاهر بركاته

مذذذذذذن مزاميذذذذذذر تراتيذذذذذذل
معلمنذذا داود النبذذى الملذذك
الطذذذذاهر بركاتذذذذه علذذذذى
جميعنا امين
Uit de Psalmen van
David de Profeet,
zijn zegen zij met
ons.

Psalm (69:8,1)
Geeft
de
Here
de
heerlijkheid
van
zijn
naam, brengt offer en
komt in zijn voorhoven.
Buigt u neder voor de
Here in heilige feestdos,
beef voor zijn aangezicht,
gij ganse aarde. De Here
is Koning. Dat de aarde
juiche,
dat
vele
kustlanden
zich
verheugenHalleluja.

1 ، 8 : 69 مز

اسدددددجدوا لددددده يدددددا
.جميع مالئكته
سدددددمعت صدددددهيون
 الرب.ففرحت
 فلتتهلدددل.قدددد ملدددك
األرض ولتفرح
الجزائدددددر الكثيدددددرة
الليليويا

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

 وليباركوه علي منـابــر،فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
 يُبص ُر،  ألنـه جعــل أبــوة مثــل الخــراف،الشيــوخ
 أنـك أنت،الـرب ولـن ينـدم
 أقسم،المستقيمـون ويفــرحـــون
ُ
.هـو الكاهــن إلى األبــد علي طقـس ملشيصادق
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk,
en Hem loven in de raad der oudsten, want Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde. De
oprechten zien het en verheugen zich. De
Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
Gij zijt priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchisedek.

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك البابــا األنبـا
ُ
الـرب يحفــظ
، )...(  وأبينــا األسقـف المكرم، )...(
ُ
. أمين هلـليـلــويــا: حيـاتـكـما
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…), En onze
vader de bisschop abba (...) de Heer beware
jullie leven : Amen Halleluja.

Gezegend Hij die
komt in de naam
des Heren, onze
Heer, onze God,
onze Verlosser en
ons aller Koning,
Jezus Christus,
Zoon van de
levende God, aan
wie alle eer en
glorie in
eeuwigheid.
Amen.

مبارك االتى باسم
الرب ربنا والهنا
ومخلصنا ومخلص
نفوسنا
ربنا يسوع المسيح
ابن هللا الحى
الذى له المجد الدائم

.الى األبد أمين

Johannes; 17:1-26)

Dit sprak Jezus
en Hij hief zijn
ogen ten hemel
en zeide: Vader
de
ure
is
gekomen;
verheerlijk uw
Zoon, opdat uw
Zoon
U
verheerlijke,

26 - 1 : 17 يو

ع
تكلَّم
ُ سو
ُ ي
ورفع
بهذا
ن ْحو
ع ْين ْيه
:سماء وقال
َّ ال
 ق ْد،ب
ُ «أيلها اآل
.ُساعة
َّ أتت ال
ا ْبنك
مجد
ليُمجدك ا ْبنُك
،أ ْيضا

gelijk Gij Hem macht
hebt gegeven over
alle vlees, om aan al
wat
Gij
Hem
gegeven
hebt,
eeuwig
leven
te
schenken. Dit nu is
het eeuwige leven,
dat zij U kennen, de
enige
waarachtige
God,
en
Jezus
Christus, die Gij
gezonden hebt.

س ْل َطانا
ُ ُإ ْذ أ َ ْع َط ْيت َه
سد
علَى كُل
َ
َ َج
ليُ ْعط َي َحيَاة أَبَدية
.ُلكُل َم ْن أ َ ْع َط ْيتَه
َُوهذا ه َي ا ْل َحيَاة
َ ُ أ َ ْن يَ ْعرف:ُاألَبَدية
وك
أ َ ْنتَ اإللهَ ا ْل َحقيقي
ع
َو ْحد ََك
َ سو
ُ ََوي
الذي
ا ْل َمسي َح
.ُس ْلتَه
َ أ َ ْر

Ik heb U verheerlijkt
op de aarde door
het
werk
te
voleindigen, dat Gij
Mij te doen gegeven
hebt. En
nu,
verheerlijk Gij Mij,
Vader, bij Uzelf met
de heerlijkheid, die
Ik bij U had, eer de
wereld was.

علَى
َ أَنَا َمج ْدت ُ َك
 ا ْلعَ َم َل.األ َ ْرض
الذي أ َ ْع َط ْيتَني
.ُأل َ ْع َم َل قَ ْد أ َ ْك َم ْلتُه
َ َو
َمج ْدني
اآلن
اآلب
أ َ ْنتَ أَي َها
ُ
ع ْن َد ذَات َك با ْل َم ْجد
َ الذي َك
ان لي
ع ْند ََك قَ ْب َل َك ْون
.ا ْلعَالَم

Ik heb uw naam
geopenbaard
aan
de mensen, die
Gij Mij uit de wereld
gegeven hebt. Zij
behoorden U toe en
Gij hebt hen Mij
gegeven
en
zij
hebben uw woord
bewaard. Nu weten
zij, dat al wat Gij Mij
gegeven hebt, van
U komt,

ت
ُ ذذذذذذر
ْ «أَنَذذذذذذذا أ َ ْ َهذ
سذذذذذذ َم َك للنذذذذذذاس
ْ ا
َ الذذذذذ
ين أ َ ْع َط ْيت َنذذذذي
َ مذ
 َكذذانُوا.ذن ا ْلعَذذالَم
َ َل
ذذذذذك َوأ َ ْع َط ْيذذذذذت َ ُه ْم
ُ  َوقَ ذ ْد َحف،لذذي
ظذذوا
َ  َو.ذذذذذذذذذك
َ
اآلن
َكالَ َمذ
عَل ُمذذوا أَن ُكذذل َم ذا
أ َ ْع َط ْيتَني ُه َذو مذ ْن
،ع ْند َك

want de woorden,
die Gij Mij gegeven
hebt, heb Ik hun
gegeven en zij
hebben
ze
aangenomen en
in
waarheid
erkend, dat Ik van
U ben uitgegaan,
en
zij
hebben
geloofd, dat Gij Mij
gezonden hebt.

ا ْل َكالَ َم
ألَن
الذي أ َ ْع َط ْيت َني
،قَ ْد أ َ ْع َط ْيت ُ ُه ْم
قَبلُوا
َو ُه ْم
َوعَل ُموا يَقينا
ت
أَني
ُ َخ َر ْج
،ع ْند َك
م ْن
َوآ َمنُوا أَن َك
.س ْلت َني
َ أ َ ْنتَ أ َ ْر

Ik bid voor hen;
niet
voor
de
wereld bid Ik U,
maar voor hen,
die
Gij
Mij
gegeven
hebt,
want zij zijn van
U, en al het mijne
is het uwe en het
uwe is het mijne,
en Ik ben in hen
verheerlijkt.

م ْن أ َ ْجله ْم أَنَا
ت
.س َ ُل
ُ س
ْ َل
ْ َأ
س َ ُل م ْن أ َ ْجل
ْ َأ
 بَ ْل م ْن،ا ْلعَالَم
َ الذ
ين
أ َ ْجل
َ أ َ ْع
ط ْيتَني ألَن ُه ْم
 َوكُل َما ُه َو.لَ َك
 َو َما،لي فَ ُه َو لَ َك
،ُه َو لَ َك فَ ُه َو لي
.َوأَنَا ُم َمج ٌد فيه ْم

En Ik ben niet
meer
in
de
wereld, maar zij
zijn in de wereld
en Ik kom tot U.
Heilige
Vader,
bewaar hen in uw
naam, welke Gij
Mij gegeven hebt,
dat zij een zijn
zoals Wij.

ت أَنَا بَ ْع ُد في
ُ س
ْ ََول
َوأَما
،ا ْلعَالَم
ه ُؤالَء فَ ُه ْم في
 َوأَنَا آتي،ا ْلعَالَم
َ
اآلب
ا
ه
ي
 أ.إلَ ْي َك
َ
ُ
احفَ ْظ ُه ْم
ْ ،وس
ُ ا ْلقُد
َ سم َك الذ
ين
ْ في ا
َ أ َ ْع
 ليَ ُكونُوا،ط ْيتَني
.َواحدا َك َما نَ ْح ُن

Zolang Ik bij hen
was, bewaarde Ik
hen in uw naam,
welke
Gij
Mij
gegeven hebt, en Ik
heb
over
hen
gewaakt
en
niemand uit hen is
verloren
gegaan,
dan de zoon des
verderfs, opdat de
Schrift
vervuld
werd.

َ ح
ت َمعَ ُه ْم
ُ ين ُك ْن
ت
ُ في ا ْلعَالَم ُك ْن
ُ َأ َ ْحف
في
ظ ُه ْم
َ  الذ.سم َك
ين
ْ ا
أ َ ْع َط ْيتَني
 َولَ ْم،َحف ْظت ُ ُه ْم
يَ ْهل ْك م ْن ُه ْم أ َ َح ٌد
إال ا ْب ُن ا ْل َهالَك
.اب
ُ َ ليَتم ا ْلكت

Maar nu kom Ik tot U
en Ik spreek dit in de
wereld, opdat zij ten
volle mijn blijdschap
in zichzelf mogen
hebben. Ik heb hun
uw woord gegeven
en de wereld heeft
hen gehaat, omdat
zij niet uit de wereld
zijn, gelijk Ik niet uit
de wereld ben.

َ أَما
اآلن فَإني آتي
 َوأ َتَكَل ُم بهذَا.إلَ ْي َك
َ في ا ْلعَالَم ليَ ُك
ون
لَ ُه ْم فَ َرحي كَامال
 أَنَا قَ ْد.فيه ْم
َ أ َ ْع
،ط ْيت ُ ُه ْم َكالَ َم َك
َ ََوا ْلعَالَ ُم أ َ ْبغ
ض ُه ْم
سوا م َن
ُ ألَن ُه ْم لَ ْي
 َك َما أَني أَنَا،ا ْلعَالَم
،ت م َن ا ْلعَالَم
ُ س
ْ َل

Ik bid niet, dat Gij
hen uit de wereld
wegneemt, maar dat
Gij hen bewaart
voor de boze. Zij
zijn niet uit de
wereld, gelijk Ik niet
uit de wereld ben.
Heilig hen in uw
waarheid; uw woord
is de waarheid.

س َ ُل أ َ ْن
ُ س
ْ َت أ
ْ َل
م َن
ت َ ْ ُخذَ ُه ْم
ا ْلعَالَم بَ ْل أ َ ْن
م َن
ت َ ْحفَ َظ ُه ْم
سوا
ُ  لَ ْي.الشرير
م َن ا ْلعَالَم َك َما
ت م َن
ُ س
ْ َأَني أَنَا ل
س ُه ْم
ْ  قَد.ا ْلعَالَم
 َكالَ ُم َك.في َحق َك
.÷ُِه َو َح

Gelijk
Gij
Mij
gezonden hebt in
de wereld, heb
ook
Ik
hen
gezonden in de
wereld;
en
Ik
heilig Mijzelf voor
hen, opdat ook zij
geheiligd
mogen zijn in
waarheid.

س ْلتَني
َ َك َما أ َ ْر
ا ْلعَالَم
إلَى
س ْلت ُ ُه ْم أَنَا إلَى
َ أ َ ْر
 َوأل َ ْجله ْم،ا ْلعَالَم
،س أ َنَا ذَاتي
ُ أُقَد
ُه ْم
ليَكُونُوا
َ أ َ ْيضا ُمقَدس
ين
.ِفي ا ْل َح

En Ik bid niet alleen
voor dezen, maar
ook voor hen, die
door hun woord in
Mij geloven, opdat
zij allen een zijn,
gelijk Gij, Vader, in
Mij en Ik in U, dat
ook zij in Ons zijn;
opdat de wereld
gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt.

س َ ُل م ْن
ُ س
ْ َت أ
ْ َ« َول
 بَ ْل،أ َ ْجل ه ُؤالَء فَقَ ْط
َ أ َ ْيضا م ْن أ َ ْجل الذ
ين
َ ُيُ ْؤمن
بي
ون
َ  ليَك،ب َكالَمه ْم
ُون
 َك َما،ا ْل َجمي ُع َواحدا
ب
ُ أَن َك أ َ ْنتَ أَي َها اآل
َ َوأَنَا ف
،يك
في
ليَكُونُوا ُه ْم أ َ ْيضا
 ليُ ْؤم َن،َواحدا فينَا
.س ْلتَني
َ ا ْلعَالَ ُم أَن َك أ َ ْر

En de heerlijkheid, die
Gij Mij gegeven hebt,
heb Ik hun gegeven,
opdat zij een zijn,
gelijk Wij een zijn: Ik
in hen en Gij in Mij,
dat zij volmaakt zijn
tot een, opdat de
wereld erkenne, dat
Gij Mij gezonden hebt,
en
dat
Gij
hen
liefgehad hebt, gelijk
Gij Mij liefgehad hebt.

َ َوأَنَا قَ ْد أ َ ْع
ط ْيت ُ ُه ُم
الذي
ا ْل َم ْج َد
َ أ َ ْع
 ليَكُونُوا،ط ْيتَني
َواحدا َك َما أ َننَا نَ ْح ُن
 أَنَا فيه ْم.َواح ٌد
َوأ َ ْنتَ في ليَكُونُوا
َ ُمكَمل
،ين إلَى َواحد
َوليَ ْعلَ َم ا ْلعَالَ ُم أ َن َك
 َوأ َ ْحبَ ْبت َ ُه ْم،س ْلتَني
َ أ َ ْر
.َك َما أ َ ْحبَ ْبتَني

Vader, hetgeen Gij
Mij gegeven hebt Ik wil, dat, waar Ik
ben, ook zij bij Mij
zijn,
om
mijn
heerlijkheid
te
aanschouwen,
die Gij Mij gegeven
hebt, want Gij hebt
Mij liefgehad voor
de gronlegging der
wereld.

اآلب
أَي َها
ُ
أَن ه ُؤالَء
أ َ ْع َط ْيتَني
َ ُيَكُون
َمعي
ون
ُ َح ْي
،ث أَكُو ُن أَنَا
ُ ليَ ْن
ظ ُروا َم ْجدي
،الذي أ َ ْع َط ْيتَني
ألَن َك أ َ ْحبَ ْبتَني قَ ْب َل
.إ ْنشَاء ا ْلعَالَم
أُري ُد
الذي َن

Rechtvaardige
َأ
ْ اآلب ا
ن
إ
،
ار
ب
ل
ا
ه
ي
َ
َ
ُ
Vader, de wereld
 أَما،ا ْلعَالَ َم لَ ْم يَ ْعر ْف َك
kent U niet, maar
Ik ken U, en dezen  َوه ُؤالَء،ك
َ ُ أَنَا فَعَ َر ْفت
weten, dat Gij Mij ْ َ
َ ع ََرفُوا أ
َ
ن
أ
ك
ن
َت
gezonden hebt;
ْ
َ
ْ
َ
ُ
م
ه
ت
ف
َر
ع
و
.
ي
ن
ت
ل
س
ر
ُ
َ
َ
ْأ
26 en Ik heb hun uw ُ
naam
bekend ،ه ْم
ُ ُس ُعَرف
ْ ا
َ س َم َك َو
gemaakt en Ik zal
hem
bekend
maken,

opdat de liefde,
waarmede Gij
Mij
liefgehad
hebt, in hen zij
in Ik in hen.

َ ليَك
ُون فذيه ُم
ا ْل ُحذذب الذذذي
،أ َ ْحبَ ْبتَني به
َ َوأَك
ُذذذون أَنَذذذا
.»فيه ْم

De Expositie

الطرح

 ال بكتابة، كان الرسل يبشرون بالتعليم المقدس االنجيلى
 وعالمة ذلك أنهم نطقوا،  بل تجديد الروح القدس، الكتاب
. بكافة لغات االلسن بالسنة نارية

De Apostelen predikte de leer van het
Heilig Evangelie, niet door het Boek te
schrijven maar door de kracht van de
Heilige Geest waardoor zij herboren
werden. Dit werd kenbaar omdat: zij
spraken in de verschillende talen met
tongen van vuur.

De Expositie

الطرح

ف ما اليهود الذين تعتقوا فى إثمهم كانوا يهزأون قائلين أن
ِ وليس باختيارهم قالوا الح، هؤالء سكارى من سالفة
.  ألن نعمة الروح هى خمر جديد، بافواههم

Maar de Joden, die volhardden in hun
ongerechtigheden, verachtten hen en
zeiden dat zij dronken waren. Zonder het
te weten spraken de Joden de waarheid
met hun eigen woorden, omdat de
Genade van de Heilige Geest de nieuwe

De Expositie

الطرح

،  وبطهارة كانوا ينطقون نارية، هذا الذى منه الرسل إمتألوا
، ِبصلواتهم طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من شر اإلنسان العتي
. واجعلنا مستحقين لشركة روحك القدوس

wijn is die de Apostelen vervulde en hen
in alle zuiverheid deed spreken in tongen
van vuur.
Zuiver ook ons door hun gebeden, O
Meester, van het kwaad van ons oude
zelf. En maak ons het gezelschap van
Uw heilige Geest waardig,

الطرح

De Expositie

 بصلوات آبائنا الرسل يارب انعم لنا،أيها الرب المحب البشر
.بغفران خطايانا
O God. U die de mens liefheeft. Door de
gebeden van onze vaders de Apostelen,
O Heer, Vergeef ons onze zonden.

/

/

/

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

A42ena4 `e`p2wi `et
` fe : `nte `tfe ca
nima`n2ai
:
hina
`nte4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : Pi=p=na `nte 5me0m3i .

Af shinaf ie ipshoi eetve, inte etve sa nie ma in
shai, hina intef oe-orp nan im pi parakliton, pi
Ipnevma inte tie mesmiel.

 هينا:  إنتي إتفي صاني ما إن شاي: أفشيناف إإبشوي إإتفي
.  بي إبنفما إنتي تي ميثمي: اواورب نان إمبي باركليطون
ُ إنتيف
Hij is opgevaren naar de hemel, der hemelen naar
het Oosten, dat Hij tot ons mag zenden de Trooster,
de Geest der Waarheid.

 ال ُمعزى روح:  لكى يُرسل لنا:  ناحية المشارق: صعد إلى سما السموات
. الحق

Het Responsorium van het Evangelie
مرد اإلنجيل
Vai `ere pi`wou er`prepi naf @ nem pefiwt
`n`aga;oc @ nem pi`pneuma =e=;=u @ icjen
]nou nem sa `eneh.
Fai e-re pie oo-oe er ep repie naf, nem pef joot en
aghathos, nem pie Pnevma eth-oe-wab, jis zjen tie
noe nem sha eneh.
 نيم:  نيم بيف يوت إن أغاثوس: اوواو إير إبريبى ناف
فاى إيرى بى
ُ
. يسجين تينو نيم شا اينيه: بى ابنفما إثؤاب
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader,
en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
 مذذن:  والذذروح القذذدس:  لذذه المجذذد مذذع أبيذذه الصذذالح: هذذذا الذذذي ينبغذي
.اآلن وإلى األبد

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

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

لينك األواشي
Link naar de Voorbeden

لينك الطلبة
Link naar de Litanie
(altelba)

De Voorbeden
األواشي

Gebed voor de
Zieken

أوشيـة المـرضى

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

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

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك 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 ضابط الكل ،آبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

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

، اطلبوا عن آبائنا وأخوتنا 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,

َ إن
.كان في هذا المسكن أو بكل موضع
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.
لكي المسي ُح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا
.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.

تع َّهـدهـُــم بالمـراحـم والــرأفــات إشفهــم .

`Aliou`i `ebol harwou nem `ebol haron `nswni
niben nem iabi niben@ ni`pneuma `nte niswni [oji
`ncwf.
Ny`etauwck
eu`styout qen
niiabi
matounocou ouoh manom] `nwou.
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.
سـقـــــــم ،وروح األمـراض
إنـزع عنهــم وعنـا ،كل مــرض و كل ُ
أطـرده  ،والـــذيـــن أبطــأوا مطــروحيـــن في األمـــراض أقمهـــم
ُ
وعـزهــــم ،

Nyet`themkyout `ntotou `nni=p=n=a `n`aka;rton
`aritou tyrou `nremhe. Nyet qen ni`stekwou @ ie
nimet`alwc @ ie nyet,y qen niexoricti`a @ ie
nie,malwci`a@
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 األرواح النجســــة
،الـذيـن في السجــون او المطابـق او الـذيـن في النفي او السبي

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

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،او المقبـوض عليهـم في عبـوديــة مـرة
.  ألنـك أنت الــذي تحــ ُل المــربوطيـن وتقيـ ُم السـاقطيـن،وإرحمهــم

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

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,
ُ
ومعيــن من ليس له معيــن ،عــــزا ُء
رجـا ُء من ليـس له رجـاء،
صغيـــري القلـــــــوب مينـا ُء الـذيـن في العاصف ،كل األنفـس المتضايقة
أو المقبوض عليهــا،

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

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
ُ
أعطهــا معــونـــة ،أعطهــا خـالصـــا ،أعطهــا غـفـــران خطايــاها
وآثـامهـا .

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

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
ُ
ي الـــذي ألنـفـسنـا ،وأجسـادنا ،يا مـدبـر
عـافهـــا ،أيها
ُ
الطبيب الحقيق ل
كـل جســـد تعهـدنـا بخـالصــــك .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Reizigers

أوشيـة المسافـرين

يقول الكاهن

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح .

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

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

ie nye;meu`i `ese qen mai niben @ coutwn
noumwit tyrou @
je nie ethmevie je she gen mai nieven,
soetoon noe mooit tieroe,
نومويت
ُ  صوتون: يي ني إث ميفىء إيشي خين ماى نيفين
: تيرو
of van plan zijn op reis te gaan, in iedere
plaats, Vergemakkelijk al hun wegen,

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

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

nilumny @ ie nimwit `mmosi @ (ie piayr) @
e-te evol hieten efjom, je nie jaroo-oe je nie
liemnie je nie mooit em moshie, ( je pi A-ier )
 يي:  يي ني ليمنى: يارواو
 يي نى: إيتي إيفول هيتين إفيوم
ُ
)  ( يي بى أ إير: نى مويت إم موشى
of het op zee, de rivieren, de meren, op de
wegen of in de lucht is,

إن كان في البحـر أو األنهـار أو البحيرات أو الطـرق
، ) المسلوكة ( أو الجو
in kana fel-ba7r auw el-anhar auw el-bo7ajrat
auw el-torok el-mesloekah, ( auw el gew ) ,

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

je ev-ierie em poe zjen moshie en rietie
nieven,

.بو جين موشى إنريتى نيفين
ُ يي إف إيرى إم
en voor hen die op elke andere manier
reizen,
،او المسافرين بكل نوع
auw el-mosa-ferine bekol nauw3in.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

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

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

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

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

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

`Arikataxioin

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

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

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

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

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

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

أوشية الطبيعة
)(أهوية السماء – المياة – الزروع والعشب

يقول الكاهن

`Arikataxioin

Celebrant

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس
Twbh `ejen ni`ayr `nte `tve nem
nikarpoc `nte `pkahi @

Toobh ezjen nie a-ier ente etfe nem nie karpos ente
epkahie,
:  نيم نى كاربوس إنتى إبكاهى: طوبه إيجين نى آ إير إنتى إتفى
Bid voor de hemelwinden, de vruchten van de
aarde,
، وثمرات األرض،اطلبوا عن أهوية السماء

Ot-loboe 3an ahwejat el-sama wa samarat el-ard,

nem `pjinmosi `e`pswi `nte niiarwou `mmwou @ nem
nici] nem nicim nem nirwt `nte `tkoi.
nem ep zjien moshie e-epshooi ente nie jaroo-oe em
moo-oe, nem nie sietie nem nie siem nem nie root ente
et koi.

 نيم نى سيتي: مواو
يارواو إم
 إنتى نى: نيم إب جين موشى إإبشوى
ُ
ُ
:  نيم نى روت إنتى إتكوى: نيم نى سيم
de toename van de wateren van de rivieren, het
zaad, het kruid en het veldgewas in dit jaar.
 في،  والـزروع والعشـب ونبـات الحقـل،وصعــود ميـــاه األنهــــار
. هـذه السنـة
Wa se-3oed me-jah elanhar, wa el-zeroe3 wa
el-3oshb wa nabaat el-7akl fie haziehi elsanne.

Hina `nte P=,=c Pennou] `cmou `erwou ouoh `ntef-senhyt qa
pef`placma `eta nefjij ;amiof `ntef,a nennobi nan `ebol.

Hiena ente Piegristos Pennoetie esmoe eroo-oe oewoh
entef shenhiet ga pef eplasma e-ta nef zjiekh thamjof,
entef ka nen novie nan evol.

 اووه إنتيف: إيرواو
هينا إنتى بى إخرستوس بين نوتى إسمو
ُ
 إنتيف كانين:  إيطا نيف جيج ثاميوف: شينهيت خا بيف إبالسما
. نوفى نان ايفول
Dat Christus onze God deze zegent en erbarmen heeft
met Zijn schepping die gemaakt is door Zijn handen
en onze zonden vergeeft.

،  ويتحنـن على ُجبلتــه التي صنعتهـا يـداه،لكي يباركـها المسي ُح إلهنا
.ويغفـــر لنـا خطـايانـــا
Lekei joba-rikha elMassie7 ielaahna, wa jate7annan 3ala
khoblatihie el-latie sana3at-ha jadah, wa jaghfer lana gata-jana.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

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

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
ontferm U.
.كيريى إليسون كيريى إليسون كيريى إليسون
Kyrië eleison. Kyrië eleison. Kyrië eleison.

. يارب ارحـْـم، يارب ارحـْـم،يارب ارحـْـم
Jarabor7am Jarabor7am Jarabor7am.

Celebrant

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

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

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

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

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

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

 بارك أكليل السنة،  ودبر حياتنا كما يليق، أعدها للزرع والحصاد
. بصالحك

e;be nihyki `nte peklaoc @ e;be ],yra nem
piorvanoc @ nem pisemmo nem pirem`njwili @ nem
pirem`njwili @ nem e;byten tyren qa
ny`eterhelpic `erok @ ouoh ettwbh `mpekran =e=;=u @

 إثفى تي شيرا نيم بى أورفانوس: إثفى نى هيكى إنتى بيك الؤس
 نيم إثفيتين تيرين خاني: نيم بى شيممو نيم بى ريم إن جويلى
.  اووه إت طوبه إم بيكران إثؤواف: إت إيرهيلبيس إيروك
omwille van de armen onder Uw volk, omwille
van de weduwe, de wees, de vreemdeling, de
gast en omwille van ons allen die op U hopen
en Uw Heilige Naam aanroepen.
، من أجل األرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجل فقراء شعبك
ُ
. ونطلب إسمك القدوس
نحن الذين نرجوك
ومن أجلنا كُلنا
ُ

Je nenbal `nouon niben ceerhelpic `erok @ je
`n;ok et] `ntou`qre nwou qen oucyou enanef.
Ariou`i neman kata tekmetaga;oc @ vyet] `qre
`ncarx niben@

 جى إنثوك: اواون نيفين سى إير هيلبيس إيروك
ُ جى نين فال إن
 أري اووى نيمان. سيو إينانيف
إت تى إنطو إخرى
ُ او
ُ نواو خين
ُ
.  في إيت تى إخرى إن صاركس نيفين،كاطا تيك ميت أغاثوس
Want aller ogen zien hoopvol naar U uit,
omdat U hun te rechter tijd hun spijs geeft.
Handel met ons naar Uw goedheid, U, die
spijs geeft aan al wat leeft.
 ألنك أنت الذي تُعطيهم طعامهم في حين، ألن أعين الكل تترجاك
،  اصنع معنا حسب صالحك يا معطيا طعاما لكل جسد، حسن

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

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Plaats

أوشية الموضع

يقول الكاهن
`Ari`vmeu`iP¡ `n`tcwtyri`a `mpaitopoc
@ `e;ouab `ntak vai @ Nem topoc niben
]nem monactyrion niben `nte nenio
`nor;odoxoc.

Celebrant

أرى إفميفئى إبتشويس ان إت سوتيريا إمباى طوبوس
إثؤواب انطاك فاى  :نيم طوبوس نيفين نيم موناستيريون
نيفين إنتى نين يوتى إن اورثوذكسوس.
Gedenk, o Heer, het heil van deze heilige
plaats die u toebehoort, alle plaatsen en alle
kloosters van onze orthodoxe vaders.

يارب خـالص هـــذا المــوضـع المقــدس الـذي لك  ،وكل
اذكـر
ُ
المـواضع وكل أديـــرة آبـائنــا األرثــوذوكسييــن.

Diaken

يـقــول الـشماس

ُ اطـلبـــوا عــن
طم نـينــة هـــــذا الموضع
 وكل ديـــر آلبـائـنــا، وكل موضع،المقــدس
َ
، األرثــوذكـسـيـيـن

Laat ons bidden voor de rust van deze
heilige plaats, en alle plaatsen, alle
kloosters van onze orthodoxe vaders,
Otlobo 3n tama2ninet haza al-mawdw3 almokasas, we kol mawdwe3, we kol deer leaba2ena elortho-zoksejien,

Diaken

يـقــول الـشماس

، والشيـوخ السكـــان فــيـهــا،والبراري
ُ و
 لكي يحـفـظهـم،طمـ نينــة العـالـم أجمـع معـا
.ويغفـر لنا خطايانا
،المسي ُح إل ُهنا من كل شـر
َ
En de wildernissen en de ouderlingen die zich
daar bevinden, en (voor) de rust van de hele
wereld, opdat Christus onze God hen bewaart
voor ieder kwaad, en ons onze zonden vergeeft.
We al-bereri, we al-sheioog al-sokkan fiha, we
tama2ninat el3elem akhme3 me3en, leki
ja7fazhom al-masie7 ilehona min kol sharrin, 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

Nem polic niben@ nem ,wra niben
@ nem ni]mi@ nem poucolcel tyrf.
بو
ُ  نيم:  نيم ني تيمي:  نيم خورا نيفين: نيم بوليس نيفين
. سولسل تيرف
Iedere stad en iedere landstreek, de
dorpen en al wat daar in is.
.وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل زينتها

Ouoh nahmen tyren `ebolha ou`hbwn@ nem oumou
oumonmen nem oukataponticmoc@ nem ou`,rwm
oue,malwci`a `nte hanbarbaroc@ nem `ebolha `tcyfi
pisemmo@ nem `ebolha `pjintwnf `e`pswi
hanheretikoc.

nem
nem
`nte
`nte

اومون مين نيم
ُ مو نيم
ُ او
ُ  نيم: اوإهفون
ُ اووة ناهمين تيرين إيفول ها
او إك مالوسيا إنتي هان
ُ او إكروم نيم
ُ  نيم: اوكاطا بونتيس موس
ُ
 نيم إيفول ها إب:  نيم إيفول ها إتسيفي إنتي بي شيممو: بارباروس
. جين طونف إإبشوي إنتي هان هيري تيكوس
Red ons allen van de hongersnood, epidemieën en
aardbevingen,
overstromingen
en
brand,
ballingschap door vijanden, het zwaard van de
vreemdeling en van de opkomst van de ketters.

،  والحريق،  والغرق،  والزالزل، ونجنا كلنا من الغالء والوباء
.  ومن قيام الهراطقة،  ومن سيف الغريب، وسبي البربر

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouwst `mV] qen ouho] nem
ou`c;erter.
Oe-oosht em Efnoetie gen oe-hotie nem
oe ester-ter.
. اواوشت إم إفنوتى خين أو هوتى نيم او إسترتير

Aanbid God in eerbied en vreze.
.أسجـدوا للـه بخـوف ورعــــدة
Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen wa ri3daten.

De Litanie (altelba)
الطلبة

الذى بذال عيذب ،الغيذر
الذذذذذذذذذذذدنس .الغيذذذذذذذذذذذر
المبتذذذذذذذدىء ،الغيذذذذذذذر
المرئذذذذذذذذذذذى .الغيذذذذذذذذذذذر
المذذذذذذذذذذدرك .الغيذذذذذذذذذذر
المفحذذذذو  .الذذذذذى ال
يتغيذذذذر وال يسذذذذتحيل.
الذذذى يشذذبه وال يحذذد،
الغيذذر الشذذرير .الغيذذر
الحقذذود.الحذذائز وحذذدا
صفة عدم الموت *

U O Heer, die
zonder smet is, de
Vlekkeloze,
de
Eeuwige,
de
Ongeziene en de
Onbevattelijke, de
Onveranderlijke en
de
Alomtegenwoordig
e, die niet slecht of
wraakgierig is, die
alleen Onsterfelijk
is en verblijft

In ondoorgrondelijk
licht, die hemel,
aarde en zee en
alles
wat
zij
bevatten geschapen
heeft,
die
alle
mensen
geeft
waarom zij vragen
voordat zij het Hem
vragen.

Jaarlijks

سنوي

DE TWEEDE
PROSTERNATIE
السجدة الثانية

Het Dankgebed
صالة الشكر

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.
ُ
ــدوس
الثالـــوث الق
اآلب ضاب َط الكل أيها
إر َحمنا 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.
الـرب إله القـوات كن معنا  ،ألنه ليـس لنـا معيـن في
أيها
ُ
َ
ســواك.
شـدائـدنــــا وضيقاتنــا

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
اليـو َم،
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

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

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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

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

@ 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 وقبلنــا إليه وشفـــق
علينـــــا وعضدنــا ،وأتى بنـا إلى هــــذه السـاعـــــة.

`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.

هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم المقـــدس ،وكل
أيـام حياتنــا بكل ســالم الضابـط الكـل 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,
الـرب اإلله ضاب ُ
ط الكل أبــو ربنــا وإلهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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

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 يرحمنـا 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.

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

ونطلب من صالحك يا ُمحـب البشــر ،
من أجـــل هـذا نسأ ُل
ُ
إمنحنــا 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,

وكل أيـــام حياتنـا بكل ســالم مع خــوفـــــك ،كل حســد وكل
تجـربـة وكل فعــل الشيطان ومــؤامــرة النـــاس األشـــرار،

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.

وقيــــام األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن  ،انــزعهــا عنــا ،
وعـن سائــر شعبـك  ،وعــن مــوضعـــك ال ُمقــدس هـذا ،

@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.
أمــا الصـالحــــاتُ والنافعــاتُ فارزقنــا إيـاهــــا ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا
السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي كل قـوة العــدو .

Adam

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

 إيتى إفيوت:  إن تى اترياس إثؤواب: اواوشت
ُ أموينى مارين
.  نيم بى ابنفما إثؤواب: نيم ابشيرى
Komt laat ons aanbidden, de Heilige Drie-eenheid;
de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
تعالــوا فـلنسجــد للثالــوث القـــدوس الـذي هـــو اآلب واالبـــن
.والــروح القــدس
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Anon qa nilaoc : `n`xricti`anoc :
fai jar pe Pennov5 : `n`al30inoc.
Anon ga nie la-os, en egristianos, fai ghar pe
Pennoetie,enaliethienos.
 فاى غار بى بين نوتى:  إن إخريستيانوس: آنون خا نيالؤس
.  إن أليثينوس:
Wij zijn het christelijke volk, want Hij is onze
ware God.
 هـو إلهنـا:  ألن هـذا:  المسيحييـن: نحـــن الشعـــوب
.الحقيـقـي
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Ovon ovhelpic `ntan : qen 03=e=0v
Mari`a : `ere F5 nai nan : hiten
nec`precbi`a.
Oe-on oe-helpies en tan, gen thie eth-oewab
Maria, e-re Efnoetie nai nan, hieten nes
presvia.
 إيرى إفنوتى:  خين ثى إثؤواب ماريا: اوهلبيس إنطان
ُ اواون
ُ
.  هيتين نيس إبريسفيا: ناى نان
Wij hebben hoop, in de Heilige Maria, dat God zich
over ons zal ontfermen, door haar voorspraak.
. بشفاعاتها:  هللا يرحمنا:  فى القديسة مريم: لنا رجاء
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Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc :
03etacmici nan : `mF5 pilojoc.
Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي: تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس:نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die God het
Woord, voor ons heeft gebaard.

. هللا الكلمة:  التي ولدت لنا:  الحمامة الحسنة: السالم لمريم

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

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

: شيرى بى إف أنجيليستيس: شيرى ناك او بى مارتيروس
.  أفا ماركوس بى ثيؤريموس: شيرى بى أبوسطولوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet Evangelist,
wees gegroet apostel, Marcus de Godziener.
 الســــالم:  الســــالم لإلنجيـلي: السـالم لــك أيهـا الشهيـــد
. مرقـس ناظــر اإلله: للـرســـول
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<ere ctevanoc @ pisorp `mmartyroc @ ,ere
pi-ar,yd`iakwn @ ouoh et`cmarwout.
Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
pie arshie ziakon, oewoh et esmaroo-oet.
 شيرى بى:  بى شورب إممارتيروس: شيرى إسطفانوس
. إسمارواوت
 اووه إت: أرشى ذياكون
ُ
Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet gezegende aartsdiaken.
 السالم لـرئيـــــــس:  أول الشهــــــــداء: السالم إلسطفانـوس
. المبـارك: الشمامسـة
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<ere nwten `w nimarturoc @ ,ere niswij `ngenneoc @ ,ere
nia;lovoroc @ pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc
pi`Anatoleoc @ Vilopatyr Merkourioc @ `apa Myna `nte
nivaiat.
Shere noten onie martieros, shere nie shooikh in khen-ne-os,
shere nie athlo-foros, Patshois epoero Georgioseodoros,
theodoros pi anatole-os, Filopatier Merkorios, ava Mina inte
nie vajet.

 شيرى:  شيرى ني تشويج إن جنيؤس: شيرى نوتين او ني مارتيروس
 ثيؤدوروس بي:  باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس: ني أثلوفوروس
.  أفا مينا إنتى ني فايات:  فيلوباتير ميركوريوس: أناطوليؤس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet moedige held, wees gegroet,
overwinnaar mijn meester koning Georgius, Theodorus Anatolius,
Philopater Mercurius, de heilige abba Mina.
 سيدى الملك:  السالم لالبسى الجهاد:  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
. وأنبا مينا العجائبى:  محب االب أبي سيفين:  تادرس المشرقي: مارجرجس
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Wouniatou qen oume;myi @ neniw] e;ouab `ndikeoc @
pijwri e;ouab abba Mwcy @ nem abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri `nniourwou.
Oo-oe niatoe gen oemethmie, nenjootie eth-oewab en
zieke-os, pie khoorie eth-oe-wab ava Moosie nem ava
Arsenios epsag ente nie shierie en nie oeroo-oe,

 بى جورى:  نين يوتى إثؤواب إن ذيكيؤس: اوميثمى
ُ اواونياتو خين
 نيم أفا أرسانيوس إبصاخ إنتي ني شيرى إن نى: إثؤواب أفا موسى
ُا
.ورواو
ُ
Waarlijk gezegend bent u, onze heilige rechtvaardige vaders,
de sterke heilige abba Mozes en abba Arsenius, de leraar
van de kinderen van de keizers.
 القوي القديس أنبا موسى وأنبا:  األباء القديسين األبرار: طوباهم بالحقيقة
.أرسانيوس معلم أوالد الملوك

De Verzen voor het Doopfeest

أرباع الناقوس لعيد الغطاس

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

 إثريك أريه إبؤنخ إم بين: تين تى هو إيروك او إيوس ثيؤس
 ما طاجروف هيجين: ) بى أرشى إيريفس...(  بابا أفا: باطريارشيس
. بيف إثرونوس
Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven van onze
patriarch, paus abba (…) de hogepriester, bekrachtig hem
op zijn zetel.
) رئيس الكهنة ثبته...(  أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا،نسألك يا إبن هللا
.علي كرسيه
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Nem pefke`sfyr `nlitourgoc @ peniwt e;ouab
`ndikeoc @ abba (...) pi`epickopoc @ matajrof hijen
pef`;ronoc .
Nem pef ke eshfier en lietoerghos, penjoot eth
oeweb en zieke-os, ava (...) pie episkopos, ma
takhrof hiezjen pef ethronos.
 بين يوت إثؤواب إن ذيكيؤس: نيم بيف كي إشفير إن لى طورغوس
. ماطاجروف هيجين بيف إثرونوس: ) بى إي بيسكوبوس...(  آفا:
En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige
rechtvaardigen vaders, abba (…) de bisschop, bekrachtig
hen op zijn zetels.
) ثبته...(  األنبا:  أبينا القديس االسقف البار: وشريكه في الخدمة الرسولية
.علي كرسيه
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Hieten ni`precbi`a: `nte 50e`otokoc =e=0v Mari`a:
Pu `ari`hmot nan: `mpixw ebol `nte nennobi.
Hieten nie epresvia: ente tie theotokos eth-oe-wab
Maria: Eptshois arie ehmot nan: em pie koo evol
ente nen novie.

:  إنتى تى ثيؤطوكوس إثؤواب ماريا: هيتين نى إبريسفيا
. إمبي كو إيفول إنتى نين نوفي: إبتشويس أري إهموت نان
Door de voorspraak: van de Moeder Gods de
heilige Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.
:  يـارب أنعـم لـنا:  اإللـه القـديسـة مـريم: بشـفـاعات والـدة
. بـمغـفــرة خطـايانــا
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E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc: nem
Pi=p=na =e=0v: ge ( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ethren hoos erok : nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie ) ak sooti emmon.

 نيم بي إبنيفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إثرين هوس إيروك
. جى ( أك إى ) آكسوتى إممون: إثؤواب
Dat wij U mogen prijzen : met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen (en heeft ons verlost.
. ألنك ( أتـيت ) و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: لكى نسبحـك

Index – الفهرس

Psalm : 51

المزمور 50 :

De Psalm 50 :

: 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 50 :

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

De Psalm 50 :

: 50المزمور ال

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

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 دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. هلليلويا: الدهـور آميـن

Gij zult nauwgezet de
geboden van de Here, uw
God, onderhouden en de
getuigenissen
en
de
inzettingen,
die
Hij
u
opgelegd heeft; Gij zult doen
wat recht en goed is in de
ogen des Heren, opdat het u
wel ga en gij het goede land,
dat de Here aan uw vaderen
onder ede beloofd
heeft, binnengaat en in bezit
neemt,

ُ َاحف
صايَا الذرب
ْ
َ ظوا َو
شذذذذذذذ َهادَاته
َ إله ُكذذذذذذذ ْم َو
َوفَ َرائضذذذذذذذذذه التذذذذذذذذذي
 َوا ْع َمذل.صا ُك ْم ب َهذا
َ أ َ ْو
س َن فذي
َ الصال َح َوا ْل َح
ذذذي
َ
ْ  ل َكذ،ع ْينَذذذذي الذذذذرب
َ يَ ُكذ
َ ذذذذذون لَذ
،ذذذذذر
ٌ ذذذذذك َخ ْيذ
َ َوتَذذذذذذذذ ْد ُخ َل َوت َ ْمتَل
ذذذذذذذذك
ض ا ْل َجيذذذ َدةَ التذذذي
َ األ َ ْر
ف الرب آلبَائ َك
َ ََحل

َ
ْ
ْ
أ
ن
ي
ن
ف
ذذذذذذي َجميذذذذذذ َع
َ
َ
أ َ ْعدَائ َك م ْن أ َ َمام َ
ذك.
َك َما ت َ َكل َم الرب.
سذذذذذ َلَ َك ا ْبنُذ َ
ذذذذك
«إذَا َ
َ
َ
ذي
ذ
ه
ذا
ذ
م
:
ال
ذائ
ذ
ق
ا
ذد
ذ
غ
َ
َ
َات
الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َهاد ُ
َوا ْلفَ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرائ ُ
َ
َواأل َ ْح َكذذذذذذذا ُم التذذذذذذذي
صذذا ُك ْم ب َهذذا الذذرب
أ َ ْو َ
إل ُهنَا؟

Door al uw vijanden
voor u uit te jagen,
zoals de Here heeft
gesproken. Wanneer
later uw zoon u vraagt:
Wat zijn dat voor
getuigenissen,
inzettingen
en
verordeningen, die de
Here, onze God, u
?opgelegd heeft

Dan zult gij tot uw zoon
zeggen:
Wij
waren
dienstknechten van Farao
in Egypte, maar de Here
heeft ons met een sterke
hand uit Egypte geleid;
De Here deed voor onze
ogen
tekenen
en
wonderen, groot en onheil
brengend, aan Egypte,
aan Farao en aan zijn
gehele huis;

 كُنذذذا:تَقُذذذو ُل ال ْبنذذذ َك
عَبيدا لف ْرع َْذو َن فذي
 فَ َ ْخ َر َجنَذذذذذا،ذذذذر
ْ م
َ صذ
ص َر بيَد
ْ الرب م ْن م
صذذذذذذنَ َع
َ  َو.شَذذذذذذديدَة
الذذذذذذذذذذذرب آيَذذذذذذذذذذذات
عظي َمذذذذة
َ ذذذب
َ َو
َ ع َجائذ
،ذذذذر
ْ َو َرديئَذذذذذة بم
َ صذ
ذذذو َن َو َجميذذذذع
َ بف ْر
ْ عذ
بَ ْيته أ َ َما َم أ َ ْعيُننَا

Maar ons heeft Hij daaruit
geleid, om ons te brengen in
het land dat Hij aan onze
vaderen onder ede beloofd
had, en ons dit te gevenDe
Here gebood ons al deze
inzettingen te onderhouden
en de Here, onze God, te
vrezen, opdat het ons altijd
wel zou gaan en Hij ons in
het leven zou behouden,
zoals dit heden het geval is.

َ َوأ َ ْخ َر َجنَذذذا مذذذ ْن ُهنَذ
ذذاك
ذذذذذذذي يَذذذذذذذ ْت َي بنَذذذذذذذا
ْ ل َك
ض التي
َ َويُ ْعطيَنَا األ َ ْر
 فَ َ َم َرنَذذا.ذف آلبَائنَذا
َ َحلَذ
الرب أ َ ْن نَ ْع َم َل َجميذ َع
ذي
َ هذا ا ْلفَ َرائ َ َونَتق
َ  ليَ ُكذ،الذذذرب إل َهنَذذذا
ذذون
،ذذر ُكذذذل األَيذذذام
ٌ لَنَذذذا َخ ْيذ
سذذذت َ ْبقيَنَا َك َمذذذا فذذذي
ْ ََوي
.هذَا ا ْليَ ْوم

En het zal ons tot
gerechtigheid
zijn,
wanneer wij heel dit
gebod
naarstig
onderhouden voor het
aangezicht
van
de
Here, onze God, zoals
Hij ons geboden heeft.
Eer aan de heilige
Drieëenheid, onze God,
voor eeuwig.

ُ َوإنهُ يَ ُك
ون لَنَا بذر
إذَا َحف ْظنَذذذا َجميذذذ َع
صذذذذذذذايَا
َ هذذذذذذذذا ا ْل َو
لنَ ْع َملَ َهذذذذذذذا أ َ َمذذذذذذذا َم
الذذذرب إلهنَذذذا َك َمذذذا
.صانَا
َ أ َ ْو
(مجدا للثالوث
)االقدس إلهنا

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

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

البدددددولس فصدددددل مدددددن
رسددالة معلمنددا بددولس
الرسدددول الثانيدددده إلددددى
أهل كورنثوس األولدى
بركتدددددددددده المقدسددددددددددة
فلتكددددون مددددع جميعنددددا
آمين .
(ص )17- 1 : 14 ،13 : 13

Uit de Eerste Brief
van St.Paulus de
Apostel aan de
Korintiërs, zijn
zegen zij met ons.
Amen.
)(1Kor 13:13;14:1-17

ددددددت:
أ َّمددددددا اآلن فيثْبُ ُ
اإليمد ُ
الرجددددددا ُء
دددددان و َّ
وا ْلمحبَّدددددددددةُ ،هدددددددددذه
َّ
ددددددددددن
الثَّالثددددددددددةُ ولك
أ ْعظم ُه َّ
ددددن ا ْلمحبَّددددةُ.
اتْبعُددددددددوا ا ْلمحبَّددددددددة،
ْ
دددددددددددن جدددددددددددددلوا
ولكد
ل ْلمواهددب ال لروحيَّددة،
وباأل ْولى أ ْن تتنبَّأُوا.

Zo
blijven
dan:
Geloof, hoop en
liefde, deze drie,
maar de meeste van
deze is de liefde.
Jaagt de liefde na en
streeft
naar
de
gaven des Geestes,
doch vooral naar het
profeteren.

أل َّن م ْن يدتكلَّ ُم بلسدان
ال يُكلدددد ُم النَّدددداس بددددل
هللا ،أل ْن لددددد ْيس أحدددددد
سددددددددددم ُع ،ولكنَّددددددددددهُ
ي ْ
ددددددددددالروح يدددددددددددتكلَّ ُم
بد
ل
سددددرار .وأ َّمددددا مد ْ
دددن
بأ ْ
يتنبَّدددأُ ،فددديُكل ُم النَّددداس
ببُ ْنيددددددددددان وو ْعددددددددددظ
سلية.
وت ْ

Want wie in een tong
spreekt, spreekt niet tot
mensen, maar tot God,
want niemand verstaat
het; door de Geest
spreekt
hij
geheimenissen. Maar wie
profeteert, spreekt voor
de mensen stichtend,
vermanend
en
bemoedigend.

م ْ
دددن يدددتكلَّ ُم بلسدددان
ي ْبندددي ن ْفسدددهُ ،وأ َّمدددا
م ْ
ددددن يتنبَّددددأ ُ في ْبنددددي
ا ْلكنيسددة .إنددي أُريد ُد
أ َّن جمدددددددددددددددددددددديع ُك ْم
تتكلَّ ُمددددون بأ ْلسددددنة،
ولكد ْ
دددن بدددداأل ْولى أ ْن
تتنبَّأُوا.

Wie in een tong
spreekt,
sticht
zichzelf, maar wie
profeteert, sticht de
gemeente. Ik wilde
wel, dat gij allen in
tongen
spraakt,
maar liever nog, dat
gij profeteerdet.

دددن يتنبَّدددأ ُ
أل َّن م ْ
أ ْعظدددددد ُم م َّمد ْ
دددددن
يددتكلَّ ُم بأ ْلس دنة،
إالَّ إذا تدددددد ْرجم،
حتَّدددددددى تندددددددال
ُ
ْ
ا ْلكنيسة بُنيانا.

Wie profeteert, is
meer dan wie in
tongen
spreekt,
tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de
gemeente stichting
ontvangt.

En nu, broeders, als
ik tot u kom en
spreek in tongen,
wat nut zal ik u
brengen, als ik mij
niet tot u richt, of met
een openbaring, of
met kennis, of met
profetie,
of
met
onderricht?

،ُفاآلن أيلهدا اإل ْخدوة
إ ْن جئْددددددددتُ إلدددددددد ْي ُك ْم
،ُمتكلمددددددا بأ ْلسددددددنة
 إ ْن ل ْم،فماذا أ ْنفعُ ُك ْم
،أُكل ْم ُك ْم إ َّما بدإ ْعالن
، أ ْو بنُبُ د َّوة،أ ْو بع ْلددم
أ ْو بت ْعليم

شدددددديا ُء ا ْلعادمددددددةُ
األ ْ
النلفُوس الَّتي ت ُ ْعطدي
ددددوتا :م ْزمدددددار أ ْو
صد ْ
قيثددارة ،مددع ذلددك إ ْن
لدددددددد ْم ت ُ ْعددددددددط ف ْرقددددددددا
للنَّغمدددددددات ،فك ْيدددددددف
ف ما ُزمر أ ْو ما
يُ ْعر ُ
عُزف به

Hoe toch zal men
zelfs bij onbezielde
dingen, die geluid
geven, fluit of citer,
als zij geen verschil
in toon doen horen,
te weten komen wat
op de fluit of de
citer
gespeeld
?wordt

ق
فإنَّددهُ إ ْن أ ْعطددى ا ْلبُددو ُ
دددددوتا غ ْيددددددر
أ ْيضددددددا صد ْ
ددددن يتهيَّدددددأ ُ
واضدددددح ،فمد ْ
ل ْلقتال هكذا أ ْنت ُ ْم أ ْيضدا
إ ْن لددد ْم ت ُ ْع ُ
طدددوا باللسدددان
كالمدددددا يُ ْفهددددد ُم ،فك ْيدددددف
ف مددددا ت ُ ُكلددددم بدددده
يُ ْعددددر ُ
فإنَّ ُك ْم ت ُكونُون تتكلَّ ُمدون
في ا ْلهواء!

Immers,
indien
de
bazuin een onduidelijk
geluid geeft, wie zal zich
gereed maken tot de
strijd? Evenzo, indien
gij met uw tong geen
verstaanbare
volzin
spreekt, hoe zal men het
?gesprokene begrijpen
Gij zoudt immers in de
?lucht spreken

ُربَّمدددددا ت ُكد ُ
ع
ددددون أ ْندددددوا ُ
لُغددات هددذا عددددُها فددي
ا ْلعدددالم ،ولددد ْيس شددد ْيء
م ْنهددا بددال م ْعنددى .فددإ ْن
دددوة
ُك ْند ُ
ف قُد َّ
دددت ال أ ْعددددر ُ
الللغددددددة أ ُكد ُ
دددددون ع ْنددددددد
ا ْل ُمددددددددتكلم أ ْعجميًّددددددددا،
وا ْل ُمددددددددتكل ُم أ ْعجميًّددددددددا
ع ْندي.

Er zijn wie weet hoe vele
soorten van klanken in
de wereld en niets is
zonder zijn eigen klank.
Indien ik nu de betekenis
van een klank niet ken,
zal ik voor iemand, die
spreekt een vreemde zijn
en de spreker zal voor
mij een vreemde zijn.

Zo moet ook gij,
omdat
gij
naar
geestelijke gaven
streeft, trachten uit te
munten tot stichting
van de
gemeente.
Derhalve moet hij, die
in een tong spreekt,
bidden, dat hij het
moge uitleggen.

 إ ْذ،هكدددذا أ ْندددت ُ ْم أ ْيضدددا
إنَّ ُكدددددددددد ْم غيُددددددددددو ُرون
،ل ْلمواهدددب ال لروحيَّدددة
ا ْطلُبُدددوا أل ْجدددل بُ ْنيدددان
.ا ْلكنيسددة أ ْن تد ْدزدا ُدوا
لذلك م ْن يتكلَّ ُم بلسان
.ف ْليُصل لك ْي يُت ْرجم

Want indien ik bid in een
tong, bidt mijn geest wel,
maar mijn verstand blijft
onvruchtbaar. Hoe staat
het dan? Ik zal bidden
met mijn geest, maar ook
bidden
met
mijn
verstand; ik zal lofzingen
met mijn geest, maar ook
lofzingen
met
mijn
verstand.

دت أُص دلي
ُ ألنَّ دهُ إ ْن ُك ْند
 ف ُروحدددددددي،بلسدددددددان
 وأ َّمددا ذ ْهندددي،تُصددلي
 فما ُهو.ف ُهو بال ثمر
،ددالروح
إذا أُصددلي ب ل
وأُصددددددددلي بالددددددددذ ْهن
،دالروح
 أُرت ُل ب ل.أ ْيضا
.وأُرت ُل بالذ ْهن أ ْيضا

وإالَّ فددددإ ْن بار ْكددددت
ددددالروح ،فالَّدددددذي
بد ل
يُ ْ
شدددددددددغ ُل مكدددددددددان
ا ْلعدددددددامي ،ك ْيدددددددف
يقُددددددو ُل «آمددددددين»
شد ْكرك ألنَّدهُ
ع ْنددد ُ
ف مددددددداذا
ال ي ْعدددددددر ُ
تقُو ُل!

Want anders, indien gij
een zegen uitspreekt
met uw geest, hoe zal
iemand,
die
als
toehoorder aanwezig
is, op uw dankzegging
zijn amen spreken? Hij
weet immers niet, wat
gij zegt.

فإنَّدددددك أ ْندددددت ت ْ
شدددددك ُُر
حسددنا ،ولك د َّن اآلخددر
ال يُ ْبنى.
نعمةةةةةةةةة
ةةةةةةةةة
حتةةةةةةةةة
مجةةكع ي ةةا ةةا ي
وأخوتي مني

Want gij dankt wel
goed,
doch
de
ander wordt er
niet door gesticht.
De genade en de
vrede van de Heer
zij met ons. Amen.

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

1

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ o` ek par;enou genne;yc
@ `ele`ycon `ymac.

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

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

Trisagion

2

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
`ele`ycon `ymac.

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

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

Trisagion

لحن أجيوس

Agioc
`o
:eoc
@
`agioc
ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
3
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
ouranoc `ele`3con `3mac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.
 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

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

Trisagion

لحن أجيوس

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

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

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.
. للصالة 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.
.ولـروحــك 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،الـرب يسـوع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
: القديسيـن ورسلـه األطهــار المكـرميـن قائال

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

جى هان ميش إم إبروفيتيس نيم هان إثمى أف إير إيبي ثيمين
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.

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

يـقــول الـشماس

Diaken
`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى 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 سيـدنا كل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـ ُــــم في
تضرعاتـنا،

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
وطلباتـنا 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 كـُلنـا ،ورجــاؤنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـُلنـا ،وخال ُ
كـُلنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُلنـــا وقيـامتـُنــــا كـُلنـــا.

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Marou[acf qen `tek`klycia `nte peflaoc @ ouoh
marou`cmou
`erof
hi
`tka;edra
`nte
ni`precbuteroc @
Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef laos, oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,

مارو
ُ  أ ُ لووه: ماروتشاسف خين إت إكليسيَّا إنتى پيف الؤس
ُ
: إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني إپريسڤيتيروس
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،  وليباركوه علي منابر الشيوخ،فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou @
eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @
zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى: إيسواو
چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ لووه إڤ إى أُونوف
ُ ناڤ إنچى ني إت
want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
Afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm `n`h;yf @ je `n;ok
pe `vouyb sa `eneh @ kata `ttaxic `mMel,icedek .
Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom
en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.

 چى: أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: إنثوك پى إف أُوويب شا إينيه
: سيديك
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt
priester in eeuwig-heid naar de ordening van Melchisedek.

 أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس،الرب و لن يندم
أقسم
ُ
. ملشيصادق

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc
papa abba (...) @ nem peniwt `n`epickopoc abba (...)
Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab
em patriarshies papa Ava (...) , Nem penjoot en
episkopos ava (…) :

إپشويس صا أُووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم پاطريارشيس
: )...(  نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا: )...( پاپا آڤا
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) , en onze
vader de bisschop abba (...),
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
ُ
: )...( وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

P¡ ef`e`areh `epetenwnq.
Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.

.إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
de Heer beware jullie leven.

،الرب يحفظ حياتكما
ُ

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Allylouia.

Allieloeja.
.الليلـــويا
Halleluja.

.هلليلويا

Diaken

يـقــول الـشماس

Cta;yte meta vobou :eou
`akoucwmen tou `agiou euaggeliou.
Esta-thie-te meta fovoe The-oe, akoe-somen
toe akhioe evankhelioe.
.فوفو ثي ُؤ أكوصومين طو أجيو إف أنجيليو
إسطاثيتي ميطا
ُ
Sta op in de vreze Gods en luister naar het
Heilig Evangelie.
.قفـوا بخـوف اللـه لسمـــاع اإلنجيـــل المقـــدس

Celebrant

يقول الكاهن
F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran
`m`P¡ `nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek
tou kata (...) agiou euaggelion to
`anagnwcma.

إثنيو خدين إفدران إم إبتشدويس إنتدي
إسمارواوت إنجي فى
إف
ُ
ُ
نى جوم كيريي إيدف لوجيصدون إك طدو كاطدا (…) أجيدو إيدف
.أنجيليون طو أناغنوزما
Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer der machten. O Heer zegen de lezing uit
het Heilig Evangelie volgens (...) .

 فصل من اإلنجيل، يارب بارك،مبارك اآلتى بإسم رب القوات
. )...( المقدس من

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Doxa ci Kuri`e.
Zoksa sie Kyrië.
.ذوكصاصي كيريي
Glorie zij aan U, o Heer .
.المجــد لك يا رب

اإلنجيل
Evangelie

Sta op in Gods
Vreze en luister naar
het heilige
evangelie.

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

قفوا بخوف امام هللا

وانصتوا لسماع االنجيل
المقدس
فصل مقدس من بشارة
االنجيل
البشير..... لمعلمنا مار

. والتلميذ الطاهر بركاته

مذذذذذذن مزاميذذذذذذر تراتيذذذذذذل
معلمنا داود النبى بركاته
على جميعنا امين

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

Ps. 113:17
De Here heeft onzer
gedacht;
Hij
zal
zegenen,
Hij
zal
zegenen
het
huis
Israels, Hij zal zegenen
het huis van Aaron; Hij
zal zegenen wie de
Here vrezen, kleinen
zowel als groten.
Halleluja.

17 :113 مز

.الرب ذكرنا وباركنا
 بدارك.بيدت اسدرائيل
 بددارك.بيددت هددرون
بيددت الددذين يخددافون
 الصددغار مددع.الددرب
هلليلويا.الكبار

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

 وليباركوه علي منـابــر،فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
 يُبص ُر،  ألنـه جعــل أبــوة مثــل الخــراف،الشيــوخ
 أنـك أنت،الـرب ولـن ينـدم
 أقسم،المستقيمـون ويفــرحـــون
ُ
.هـو الكاهــن إلى األبــد علي طقـس ملشيصادق
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk,
en Hem loven in de raad der oudsten, want Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde. De
oprechten zien het en verheugen zich. De
Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
Gij zijt priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchisedek.

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك البابــا األنبـا
ُ
الـرب يحفــظ
، )...(  وأبينــا األسقـف المكرم، )...(
ُ
. أمين هلـليـلــويــا: حيـاتـكـما
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…), En onze
vader de bisschop abba (...) de Heer beware
jullie leven : Amen Halleluja.

Gezegend Hij die
komt in de naam
des Heren, onze
Heer, onze God,
onze Verlosser en
ons aller Koning,
Jezus Christus,
Zoon van de
levende God, aan
wie alle eer en
glorie in
eeuwigheid.
Amen.

مبارك االتى باسم
الرب ربنا والهنا
ومخلصنا ومخلص
نفوسنا
ربنا يسوع المسيح
ابن هللا الحى
الذى له المجد الدائم

.الى األبد أمين

En
terwijl
zij
hierover spraken,
stond Hij zelf in
hun midden; en zij
werden ontzet en
verschrikt
en
meenden een geest
te
aanschouwen.
Doch Hij zeide tot
hen: Waarom zijt
gij
ontsteld
en
waarom komen er
overwegingen op
in uw hart?

وفيما ُه ْم يتكلَّ ُمون
ع
ُ سو
ُ بهذا وقف ي
،سطه ْم
ْ سهُ في و
ُ ن ْف
«سالم:ل ُه ْم
وقال
فجزعُوا
»!ل ُك ْم
 وظنلوا أنَّ ُه ْم،وخافُوا
 فقال.نظ ُروا ُروحا
بالُ ُك ْم
«ما:ل ُه ْم
ْ ُم
ولماذا
،ضطربين
ُ ت ْخ
ط ُر أ ْفكار في
قُلُوب ُك ْم

Ziet mijn handen
en mijn voeten, dat
Ik het zelf ben;
betast Mij en ziet,
dat een geest geen
vlees en
beenderen heeft,
zoals gij ziet, dat Ik
heb. En
bij
dit
woord toonde Hij
hun zijn handen
en voeten.

ُ
ْ
ُا
ن
ظ
ي
ر
د
ي
وا
ُ
َّ
 إن ي أ نا: ي
َّ ور ْجل
سوني
!ُهو
ُج ل
ُ وا ْن
فإ َّن
،ظ ُروا
ُالروح ل ْيس له
ل
ل ْحم وعظام كما
 وحين.»تر ْون لي
قال هذا أرا ُه ْم
.يد ْيه ور ْجل ْيه

En toen zij het
van
blijdschap
nog
niet
geloofden
en
zich
verwonderden,
zeide Hij tot hen:
Hebt gij hier iets
te
eten? Zij
reikten Hem een
stuk
van
een
gebakken vis toe.

وب ْينما ُه ْم غ ْي ُر
من
ُمصدقين
، و ُمتعجبُون،ا ْلفرح
«أع ْند ُك ْم:قال ل ُه ْم
» طعام
ه ُهنا
فناولُو ُه ُج ْزءا م ْن
ْ م
،شوي
سمك
وش ْيئا م ْن ش ْهد
.عسل

En Hij nam het en at
het voor hun ogen.
Hij zeide tot hen: Dit
zijn mijn woorden,
die Ik tot u sprak,
toen Ik nog bij u
was, dat alles wat
over Mij geschreven
staat in de wet van
Mozes
en
de
profeten
en
de
psalmen
moet
vervuld worden.

.فأخذ وأكل قُدَّام ُه ْم
«هذا ُهو:وقال ل ُه ْم
ا ْلكال ُم الَّذي كلَّ ْمت ُ ُك ْم
:به وأنا ب ْع ُد مع ُك ْم
أنَّهُ ال بُ َّد أ ْن يت َّم
ُهو
جمي ُع ما
م ْكتُوب عني في
ُموسى
نا ُموس
.واأل ْنبياءوا ْلمزامير

Toen opende Hij
hun verstand, zodat
zij de Schriften
begrepen. En Hij
zeide tot hen: Aldus
staat
er
geschreven,
dat de Christus
moest lijden en ten
derden
dage
opstaan
uit
de
doden,

حينئذ فتح ذ ْهن ُه ْم
.لي ْفه ُموا ا ْل ُكتُب
«هكذا:وقال ل ُه ْم
،م ْكتُوب
ُهو
وهكذا كان ي ْنبغي
أ َّن ا ْلمسيح يتألَّ ُم
من
ويقُو ُم
األ ْموات في ا ْلي ْوم
،الثَّالث

en dat in zijn naam
moest
gepredikt
worden bekering
tot vergeving der
zonden aan alle
volken,
te
beginnen
bij
Jeruzalem. Gij zijt
getuigen van deze
dingen.

يُ ْكرز
وأ ْن
سمه بالت َّ ْوبة
ْ با
وم ْغفرة ا ْلخطايا
،لجميع األ ُمم
م ْن
ُم ْبتدأ
ُ
 وأ ْنت ُ ْم.ورشليم
ُ أ
.ش ُهود لذلك
ُ

En zie, Ik doe de
belofte
mijns
Vaders op u komen.
Maar gij moet in de
stad blijven, totdat
gij bekleed wordt
met kracht uit den
hoge. En Hij leidde
hen naar buiten tot
bij Betanie en Hij
hief
de
handen
omhoog
en
zegende hen.

وها أنا أ ُ ْرس ُل
.إل ْي ُك ْم م ْوعد أبي
فأقي ُموا في مدينة
ُ
ورشليم إلى أ ْن
ُ أ
سوا قُ َّوة من
ُ ت ُ ْلب
.»األعالي
وأ ْخرج ُه ْم خارجا
،إلى ب ْيت ع ْنيا
يد ْيه
ورفع
.وبارك ُه ْم

En
het
geschiedde,
terwijl Hij hen
zegende, dat Hij
van
hen
scheidde. En zij
keerden
terug
naar Jeruzalem
met grote
blijdschap,

ُهو
وفيما
 ا ْنفرد،يُبار ُك ُه ُم
صعد إلى
ْ ُ ع ْن ُه ْم وأ
 فسج ُدوا.سماء
َّ ال
لهُ ورجعُوا إلى
ورشليم بفرح
ُ ُأ
،عظيم

وكددددانُوا ُكدددد َّل
حددددددين فددددددي
ا ْله ْيكددددددددددددددددل
يُسدددددددددددب ُحون
ويُبددددددددار ُكون
هللا .آمين.
والمجدددددددد هلل
دائما .

en zij waren
voortdurend
in de tempel,
lovende
God.
Glorie zij aan
God tot in
eeuwigheid

De Expositie

الطرح

كان االثنى عشر رسوال فى اورشليم ينتظرون القوة التى
 وحدث عند تمام الخمسين أن أتى على، يرسلها لهم الرب
الرسل الروح المعزى فتكلموا بلغات السمائيين ونغمة المالئكة
De twaalf Apostelen waren in Jeruzalem
in afwachting van de kracht die de Heer
hun zou zenden. Het gebeurde op de
Dag van Pinksteren dat de Heilige Geest
de
Trooster
nederdaalde
op
de
Apostelen en zij spraken in de talen van
de hemelbewoners en met de stem van
engelen

De Expositie

الطرح

 فلما كمل عيد العنصرة حل، واعترفوا بالمسيح ومجد قيامته
 روح الحِ المنبثِ من اآلب، على الرسل روح القدس المعزى
.

verkondigden zij Christus en de
heerlijkheid van Zijn Verrijzenis.
Zo daalde de Heilige Geest de Trooster,
de Geest van Waarheid die voortkomt uit
de Vader neer op de Apostelen

De Expositie

الطرح

وصنعوا آيات عظيمة وقوات فى الشعب وكانوا يشهدون بعظم
.دالة (وبكل صفة) على قيامة الرب يسوع أنه قام من االموات
.والسبح هلل دائما

en zij verrichtten grote wonderen en
tekenen onder de mensen en getuigden
voor hen met grote bewijzen dat de Heer
Jezus uit de dood was opgestaan . Ere
zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Af``i `nje
P=o=c sa by;``ani`a
` @ nem
nefma;ytyc e=;=u @ affai `nnef jij
af``cmou `erwou @ afsenaf `e`pswi `enivyoui.
Af ie inzj ipshois sha Betanië; nem nef ma-seties es-oweb; af-fai innef sjiesj af esmo ero-oo; af-shinaf e
ipshoi en-ni vie-o-wie.

 آففداي:  نيم نيف ماثيتيس إثدؤواب: آف إي إنجي إبشويس شا ﭬيثانيا
.  آفشيناف إإبشوي إيني فيؤي: إننيف ﭽيج آف إسمو إيرواو
De Heer kwam naar Betanië met zijn heilige discipelen: Hij
hief Zijn handen omhoog en zegende hen: Hij steeg op ten
hemel:
 وصعد:  ورفع يديه وباركهم:  مع تالميذه القديسين: جاء الرب إلي بيت عنيا
. الي السموات

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

 جى:  بى ماى رومى إن أغاثوس: اواوشت إم بين سوتير
ُ مارين
. أفئى اووه أف سوتى إممون: إنثوف أف شينهيت خارون
Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede en
Menslievende, want Hij had erbarmen met ons, Hij
kwam en verloste ons.
. آتى وخلصنا:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: فلنسجد لمخلصنا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : w
` tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين شويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij
onze zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

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

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

لينك األواشي
Link naar de Voorbeden

لينك الطلبة
Link naar de Litanie
(altelba)

De Voorbeden
األواشي

Gebed voor de
koning (de leider)

)أوشية الملك (الرئيس

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

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

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا

Wa lie-ro7ieka aidan.

Celebrant

يقول الكاهن

. أذكـر يارب رئيس (ملـك) أرضنا عـبـدك

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

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

يقول الكاهن

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

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Het Gebed voor de
Overledenen

أوشية الـراقــديـن

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 ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح .

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
ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر ،اذكـر
نسـأ ُل
ُ
ُ
أنفـس عبيـــدك الـذيــــن رقـــدوا ،آبـائنـــا وإخــوتنــا .

Diaken

يـقــول الـشماس

Twbh `ejen nenio] nem nen`cnyou
`etauenkot @
Toobh ezjen nen jotie nem nen esneejoe etav
enkot
: طوبه إيجين نين يوتى نيم نين إسنيو إيطاف إنكوت
Laat ons bidden voor onze vaders en
broeders die ontslapen
،اطلبـوا عـن آبائنـا وأخــوتنـا 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,

 آبائنــا القــديسيــن رؤســاء،وتنيحـوا في اإليمـان بالمسيح منـذُ البـــدء
،األسـاقـفــة وآبائنـا األسـاقـفــة
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,

،وآبائنــا القمـامصة وآبائنـا القســــوس وإخوتنــا الشمامسة
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 كل المسيحييـن،وآبائنــا الــرهبــان وآبائنـا العلمانييـن
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,
،لكي المسي ُح إلهنــا يُنيـــح نفـــوسهـــم أجمعيـن في فردوس النعيـم
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.
.ونحـُن أيضا يصنع معنـا رحمـة ويغفر لنا خطايانــا
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.

سهـم جميعا في حضـن آبـائنـا
تفضل
ُ يـارب نيـح نفـو
ُ
.  إبـراهيـم وإسحـق ويعقـوب،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.

عُل ُهــم في مـوضـع ُخضــرة على مـــاء الــراحـــــة في فـــردوس
ُ
الحـزن والكآبةُ والتنهــ ُد في
النعيــم ،المـــوضع الــذي هــرب منـه
نـــور قـديسيــك .

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,

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

`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.

ما لــم تـره عيـن ولــم تسمـ ُع به أذن ولــم يخطـُر علي قلــب
.  ما أعـددتــه يا اللـه لمحبي اسمــــك القــدوس،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 كان لحقـهــم،ألنــه ال يكــون مــوت لعبيـدك بـل هــو انتقـال
 وقـد لبســوا جسـدا وسكنـوا في هـذا، أو تفــريــط كبشـر،تـوان
. 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 عبيـدك،فأنـــت كصالـــح ومحـب البشــــر
،المسيحييـن األرثوذكسيين الـذين في المسكونـة كلـها

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.

من مشـارق الشمس إلى مغاربهـا ،ومن الشمال إلى الجنوب كل
يـارب نيحهــــم ،واغفــر لهـم .
واحـد بإسمه وكل واحـدة بإسمها،
ُ

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 أحــد طاهـرا من دنس ولو كانت حياتـُه يومـا واحدا على
 نيحهــــم،يـارب الــذيــــــن أخــذت نفـوسهــم
 أمــا هـــم،األرض
ُ
. وليستحقــوا ملكـوت السمــوات

`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.
وأما نحـن كلـلنا فهب لنــا كمالنـا المسيحي الــذي يـرضيـك أمامـك،
وأعطهـــم وإيــانــا نصيبــا وميـراثـا مع كافـة قــديسيــــك .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
Offeranden

أوشيـة القـرابين

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

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

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

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

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

نى أبارشى نى نيه نى إسطوي نوفى نى إس كيباس مانى جوم
: إيرشواوشى
إن إوش نى كيميليون إنتي بى ما إن
ُ
de eerstelingen, de olie, de wierook, de
voorhangsels, de kerk-boeken en de altaar-vaten,

 وأواني، وكتب القراءة، والستور، والبخور،والبكور والزيت
.المذبح
wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer
wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

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

نواو خين يروساليم
هينا إنتي بخرستوس بين نوتى تى شيفيو
ُ
.إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى نان إيفول
opdat Christus onze God hen beloont in het
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.

 ويغفر لنا،لكي المسي ُح إل ُهنا يكافئهم في أورشليم السمائية
.خطايانا
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie
Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gatajana.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

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

Celebrant

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

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

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

إيفول هيتين إبشيمشى إنتى نيك أنجيلوس نيم نيك أرشى
أنجيلوس اثؤواب .
door de dienst van Uw heilige engelen
en aartsengelen.

بـواسطــة خــدمــة مالئكتـك ورؤســاء مالئكتـك المقـدسيـن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بيـوتـُهـم ومخازنـُهـم إمألهــا من كل الخيــــــــرات ،أحطهـم
يـارب بقـوة مالئكتــك ورؤســاء مالئكتــك األطهـار.
ُ

]`M`vry

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

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Gebed voor de
catechumenen

أوشية الموعوظين

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

Celebrant

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

وأيضـا فلنسأ ُل اللـه ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

Celebrant

يقول الكاهن

َ ونطلب من صالح
 اذكر،ـك يا ُمحب البشــر
نسـ ل
ُ
. يارب موعو ى شعبك إرحمهم

Wij vragen en bidden Uw Goedheid, U
die de mens liefheeft.
Gedenk O Heer de catechumenen van Uw
volk ontferm U ove hen.

Diaken

يـقــول الـشماس

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Diaken

يـقــول الـشماس

Ouwst `mV] qen ouho] nem
ou`c;erter.
Oe-oosht em Efnoetie gen oe-hotie nem
oe ester-ter.
. اواوشت إم إفنوتى خين أو هوتى نيم او إسترتير

Aanbid God in eerbied en vreze.
.أسجـدوا للـه بخـوف ورعــــدة
Eskhodoe lel-lahie be-gauwfen wa ri3daten.

De Litanie (altelba)
الطلبة

O Heer onze God,
die vrede gaf aan de
mensen en hen de
gift van de Heilige
Geest verleende in
hun
verschillendemense
nlevens, maak ons
eveneens
waardig
tot
Uw
erfdeel
gerekend te worden.
Moge U ons Uw
heilige Geest zenden

die U uitstortte over Uw
discipelen en Apostelen op
deze Dag van Pinksteren, die
in hun monden en op hun
lippen verscheen als tongen
van vuur. Door Uw Apostelen
aanvaardden wij de kennis
van Uw Goddelijkheid toen
wij het met onze eigen oren
hoorden, ieder van hen naar
zijn taal en wij werden
vervuld met het licht van het
vuur van Uw Heilige Geest.

Wij werden gered van het
verderf van het duister toen wij
verenigd
werden
met
de
verscheidene vurige tongen, en
vervuld werden met uw grote
goedheid. Toen U ons riep tot
Uw geloof, geloofden wij en
spraken van de heerlijkheid van
Uw Goddelijkheid met de Vader
en de Heilige Geest, Eén
godheid en Eén Heerschappij.
Wij werden verlicht door U
omdat Gij het Licht zijt van de
Vader

en de Persoon van Zijn
Wezen en Natuur, de
Onveranderlijke en de
Bron der Wijsheid. Ik,
zondaar, smeek U mijn
lippen te openen. Leer mij
mijn smeekbeden tot U te
richten voor al onze
behoeften omdat U alleen
mijn talloze zonden kent.
Maar Uw goedertierenheid
overwint
mijn
onwetendheid.

Want zie, ik sta in vreze
voor
Uw
vele
genadegaven en werp mij
onder hen terneer. Geef
vorm aan mijn leven, O
Vormgever van de ganse
schepping
met
Uw
onuitsprekelijke
macht
en wijsheid. O Haven van
vrede voor hen die te
lijden hebben in de storm

wijs ons de weg die wij
moeten bewandelen. Zend
de Geest van Uw waarheid
uit over mijn gedachten en
geef mijn onwetendheid
kennis van Uw Heilige
Geest.
Moge
Uw
vreeswekkende Geest mijn
werken
overschaduwen.
Moge U Uw onberispelijke
Geest in mijn binnenste
vernieuwen.

Moge Uw goede Geest
mijn gedachten op het
rechte spoor zetten en ze
behoeden
voor
verdorvenheid. Moge Uw
goede Geest mij leiden
naar het rechte pad opdat
ik waardig mag zijn Uw
geboden te onderhouden
en te allen tijde indachtig
mag zijn dat U zult komen
om eenieder te vergelden
naar zijn werken.

Verwerp mij niet, besmet
als ik ben door de
onreinheid en de wonden
van deze wereld .Maar
versterk mij dat ik genade
mag vinden voor U. U heft
gezegd: ”Al wat gij de
Vader vraagt in Mijn naam,
zal Hij u geven”. Naar Uw
woorden, vraag ik, zondaar,
Uw goddelijkheid mij te
willen verlenen wat U mij
beloofd hebt voor mijn heil.

Ja, O Heer, Maker van
al het goede, Gij die
rijk zijt en glorievol,
Gij die ons meer geeft
dan wij vragen, Gij die
barmhartig
zijt
en
zonder zonden, zie
neer op Uw volk dat
neerknielt en voor u
buigt.

O Barmhartige, vergeef hun
zonden. Verhoor hen vanuit
Uw heilige hemel. Heilig hen
met Uw machtige reddende
hand. Bedek hen met de
schaduw van Uw vleugelen.
Verzaak niet het werk van Uw
handen. Als zij tegen U
gezondigd hebben, vergeef
hun
hun
overtredingen.
Aanvaard hun smeekbeden
omdat
hun
knieën
in
aanbidding voor U gebogen
zijn.

Strek Uw handen naar hen
uit en sta hen bij. Aanvaard
onze gebeden en hun
gebeden als aanvaarde
wierook voor U. O goede
Heer die ons gered heeft
van elke boze pijl die
overdag vliegt, behoed ons
voor elk gevaar in de
nacht. Aanvaard
onze
avondofferande,
het
opheffen van onze handen.

Geef dat wij de nacht
onbezocht door het kwade
mogen doorbrengen en
verlos ons van elke angst
en elke vrees voor Satan.
Verleen ernst aan onze
zielen en verleen ons
bewustzijn
om
met
oplettende geesten voor
Uw vreeswekkende Troon
te staan. Nagel uw vrees in
ons vlees.

Vermorzel onze aardse
zinnen. Mogen wij verlicht
worden in de eenzaamheid
van de nacht door de
kennis van Uw geboden.
Neem alle ijdele illusies en
alle pijnlijke lusten van ons
weg. Wek ons op de tijd
van het gebed. Geef dat wij
Uw
geloof
blijven
aanhangen en groeien in
Uw geboden

omdat Gij onze God
zijt. Wij zenden op tot
U glorie, eer en
aanbidding met Uw
goede Vader en de
Heilige
Geest
de
Levengever, nu en
altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen.
Amen.

Jaarlijks

سنوي

DE DERDE
PROSTERNATIE
السجدة الثالثة

Het Dankgebed
صالة الشكر

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.
ُ
ــدوس
الثالـــوث الق
اآلب ضاب َط الكل أيها
إر َحمنا 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.
الـرب إله القـوات كن معنا  ،ألنه ليـس لنـا معيـن في
أيها
ُ
َ
ســواك.
شـدائـدنــــا وضيقاتنــا

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

أبــانـا الـــذي في السمــوات ،ليتـقـدس إس ُمـك
ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاء
كـذلك على األرض ،خبــزنــا الـذي لـلغـد أعطنـا
اليـو َم،
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel, geef ons heden

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

Door Jezus Christus onze Heer.
.بالمسيـح يســوع ربنــا
Bel-masie7 Jasoe3 Rabbena.

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

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

Al-salamo lie khamie3iekom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا

Wa lie-ro7ieka aidan.

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

Celebrant

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

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

@ 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 وقبلنــا إليه وشفـــق
علينـــــا وعضدنــا ،وأتى بنـا إلى هــــذه السـاعـــــة.

`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.

هـو أيضا فلنسأله أن يحفظنــا في هـذا اليـــوم المقـــدس ،وكل
أيـام حياتنــا بكل ســالم الضابـط الكـل 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,
الـرب اإلله ضاب ُ
ط الكل أبــو ربنــا وإلهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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

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 يرحمنـا 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.

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

ونطلب من صالحك يا ُمحـب البشــر ،
من أجـــل هـذا نسأ ُل
ُ
إمنحنــا 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,

وكل أيـــام حياتنـا بكل ســالم مع خــوفـــــك ،كل حســد وكل
تجـربـة وكل فعــل الشيطان ومــؤامــرة النـــاس األشـــرار،

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.

وقيــــام األعـــــداء الخفيـين والظاهـريـن  ،انــزعهــا عنــا ،
وعـن سائــر شعبـك  ،وعــن مــوضعـــك ال ُمقــدس هـذا ،

@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.
أمــا الصـالحــــاتُ والنافعــاتُ فارزقنــا إيـاهــــا ألنــك أنـت الـذي أعطيتنا
السلطان أن نـــدوس الحيــات والعقــارب وعلي كل قـوة العــدو .

Watos

ُ وا
طس

De Verzen van de
Cimbalen
أرباع الناقوس
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أرباع الناقوس

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

:  نيم بى إبنفما إثؤواب: تين اواوشت إم إفيوت نيم إبشيرى
.اومواوسيوس
 إن: تى إترياس إثؤواب
ُ
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de Heilige
Geest; de Heilige Wezensgelijke, Drie-eenheid.
 المساوي:  الثالوث القدوس:  والروح القدس: نسجد لآلب واإلبن
.في الجوهر
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Xere 5ek`kl3ci`a : `p3i `nte
niajjeloc : xere 5par0enoc
: `etacmec Pencwt3r.
Shere tie ekliesia, ep-ie ente nie ankhelos, shere tie
parthenos, e-tas mes Pensootier.

 شيرى تى:  إبئى إنتي نى أنجيلوس: شيرى تى إككليسيا
. إيطاس ميس بين سوتير: بارثينوس
Gegroet zij de Kerk, het huis van de engelen,
gegroet zij de Maagd, die onze Verlosser heeft
gebaard.
 التي ولدت:  السال ُم للعذراء:  بيت المالئكة: السال ُم للكنيسة
.ُمخلصنا
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Xere ne Maria : 5s`rompi e0necwc :
03etacmici nan : `mF5 pilojoc.
Shere ne Mareeja, tie etshrompie ethnesoos,
thie etas miesie nan, em Efnoetie pie Loghos.
 ثي إيطاس ميسي: تي إتشرومبي إثنيسوس: شيري ني ماريا
. إم إفنوتي بي لوغوس:نان
Wees gegroet Maria, de schone duif, die God het
Woord, voor ons heeft gebaard.

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

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

De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

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

: شيرى بى إف أنجيليستيس: شيرى ناك او بى مارتيروس
.  أفا ماركوس بى ثيؤريموس: شيرى بى أبوسطولوس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet Evangelist,
wees gegroet apostel, Marcus de Godziener.
 الســــالم:  الســــالم لإلنجيـلي: السـالم لــك أيهـا الشهيـــد
. مرقـس ناظــر اإلله: للـرســـول
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<ere ctevanoc @ pisorp `mmartyroc @ ,ere
pi-ar,yd`iakwn @ ouoh et`cmarwout.
Shere Stefanos, pie shorp em martieros, shere
pie arshie ziakon, oewoh et esmaroo-oet.
 شيرى بى:  بى شورب إممارتيروس: شيرى إسطفانوس
. إسمارواوت
 اووه إت: أرشى ذياكون
ُ
Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar,
wees gegroet gezegende aartsdiaken.
 السالم لـرئيـــــــس:  أول الشهــــــــداء: السالم إلسطفانـوس
. المبـارك: الشمامسـة
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<ere nwten `w nimarturoc @ ,ere niswij `ngenneoc @ ,ere
nia;lovoroc @ pa[oic `pouro Georgiwc @ :eodwroc
pi`Anatoleoc @ Vilopatyr Merkourioc @ `apa Myna `nte
nivaiat.
Shere noten onie martieros, shere nie shooikh in khen-ne-os,
shere nie athlo-foros, Patshois epoero Georgioseodoros,
theodoros pi anatole-os, Filopatier Merkorios, ava Mina inte
nie vajet.

 شيرى:  شيرى ني تشويج إن جنيؤس: شيرى نوتين او ني مارتيروس
 ثيؤدوروس بي:  باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس: ني أثلوفوروس
.  أفا مينا إنتى ني فايات:  فيلوباتير ميركوريوس: أناطوليؤس
Wees gegroet o martelaar, wees gegroet moedige held, wees gegroet,
overwinnaar mijn meester koning Georgius, Theodorus Anatolius,
Philopater Mercurius, de heilige abba Mina.
 سيدى الملك:  السالم لالبسى الجهاد:  السالم للشجعان األبطال: السالم لكم أيها الشهداء
. وأنبا مينا العجائبى:  محب االب أبي سيفين:  تادرس المشرقي: مارجرجس
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Wouniatou qen oume;myi @ neniw] e;ouab `ndikeoc @
pijwri e;ouab abba Mwcy @ nem abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri `nniourwou.
Oo-oe niatoe gen oemethmie, nenjootie eth-oewab en
zieke-os, pie khoorie eth-oe-wab ava Moosie nem ava
Arsenios epsag ente nie shierie en nie oeroo-oe,

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

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

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

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

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

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

 نيم بي إبنيفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إثرين هوس إيروك
. جى ( أك إى ) آكسوتى إممون: إثؤواب
Dat wij U mogen prijzen : met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen (en heeft ons verlost.
. ألنك ( أتـيت ) و خلصتنا:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: لكى نسبحـك

Index – الفهرس

Psalm : 51

المزمور 50 :

De Psalm 50 :

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

De Psalm 50 :

: 50المزمور ال

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

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 دهـر،المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
. هلليلويا: الدهـور آميـن

Neem de maand Abib in
acht en vier het Pascha
ter ere van de Here, uw
God, want in de maand
Abib heeft de Here, uw
God, u in de nacht uit
Egypte geleid. Dan zult gij
als Pascha voor de Here, uw
God, kleinvee en runderen
slachten op de plaats die de
Here verkiezen zal om zijn
naam daar te doen wonen.

ذذب
َ ْ «ا ْحفَذذذ
َ شذذذ ْه َر أَبيذ
ص ذحا للذذرب
ْ َوا ْع َم ذ ْل ف
 ألَنذهُ فذي شَذ ْهر،إله َك
ذذب أ َ ْخ َر َجذذذ َك الذذذرب
َ أَبيذ
ْ إل ُه َك م
.صذ َر لَذ ْيال
ْ ذن م
ص ذ َح للذذرب
ْ فَت َذ ْذبَ ُح ا ْلف
َ إله َك
غنَما َوبَقَرا فذي
ُذارا
ُ ا ْل َم َكذذان الذذذي يَ ْختَذ
ُسذذذذ َمه
ْ الذذذذرب ليُحذذذذل ا
.فيه

Gij zult daarbij geen
gezuurd brood eten; zeven
dagen zult gij daarbij
ongezuurde broden eten,
brood der verdrukking,
want overhaast zijt gij uit
het land Egypte getrokken;
opdat gij al de dagen
uws levens de dag van uw
uittocht uit het land
Egypte gedenkt.

.علَ ْيذه َخميذرا
َ الَ ت َ ْ ُك ْل
علَ ْيذه
َ س ْبعَةَ أَيام ت َ ْ ُك ُل
َ
، ُخ ْب َز ا ْل َمشَذقة،فَطيرا
َ ألَن
َذذك بعَ َجلَذذة َخ َر ْجذذت
ْ مذ
،صذذذذذذ َر
ْ ذذذذذن أ َ ْرض م
ذذذذذذو َم
ْ ذذذذذذي تَذذذذذذذ ْذك َُر يَذ
ْ ل َكذ
ْ ذذذك مذ
َ ُخ ُروجذ
ذذذن أ َ ْرض
.ص َر كُل أ َيام َحيَات َك
ْ م

Er zal geen zuurdeeg bij u
aangetroffen worden in
uw gehele gebied, zeven
dagen lang; en van het
vlees, dat gij in de avond op
de eerste dag slacht, zal
niets de nacht overblijven
tot de morgen. Gij zult het
Pascha niet mogen slachten
in een der steden, die de
Here, uw God, u geven zal.

ذذر ع ْنذذد ََك َخميذذ ٌر
َ َُوالَ ي
َ فذذذذي َجميذذذذع ت ُ ُخومذ
ذذذك
ْ َوالَ يَبذذت،س ذ ْبعَةَ أَي ذام
َ
ش َْي ٌء م َن الل ْحم الذي
ساء في ا ْليَذ ْوم
َ ت َ ْذبَ ُح َم
َ ال.األَول إلَذذذذذى ا ْلغَذذذذذد
َ َيَحذذذذل ل
ذذذذك أ َ ْن تَذذذذ ْذبَ َح
صذذذذذذ َح فذذذذذذي أ َ َحذذذذذذد
ْ ا ْلف
َ ذذك التذذي يُ ْعط
َ أ َ ْب َواب
يذذك
،الرب إل ُه َك

Maar op de plaats die
de Here, uw God,
verkiezen zal om zijn
naam daar te doen
wonen, zult gij het
Pascha slachten, tegen
de avond, als de zon
ondergaat,
op
het
tijdstip van uw uittocht
uit Egypte.

بَذذذذ ْل فذذذذي ا ْل َم َكذذذذان
ار ُا الرب
ُ َ الذي يَ ْخت
ُس ذ َمه
َ إل ُهذ
ْ ذك ليُح ذل ا
َ  ُهنَذ.فيذذذه
ذذاك تَذذذ ْذبَ ُح
ساء نَ ْح َو
ْ ا ْلف
َ ص َح َم
ُ
ذذذروب الشذذذذ ْمس
ُ غذ
في ميعَاد ُخ ُروج َك
،ص َر
ْ م ْن م

Gij zult het koken en het
eten op de plaats die de
Here, uw God, verkiezen zal;
dan zult gij in de morgen de
terugreis aanvaarden en
naar uw tenten gaan. Zes
dagen
lang
zult
gij
ongezuurde broden eten en
op de zevende dag zal er een
feestelijke vergadering
zijn ter ere van de Here, uw
God; dan zult gij geen werk

َوت َ ْطذذبُ ُ َوت َ ْكُذذ ُل فذذي
ا ْل َم َكذذذذذذذذذان الذذذذذذذذذذي
،ار ُا الرب إل ُه َك
ُ َ يَ ْخت
ف فذذذذي
َ ثُذذذذم ت َ ْن
ُ صذذذذر
ب إلَذذذى
ُ ا ْلغَذذذد َوتَذذذ ْذ َه
َ خيَامذ
 سذذذتةَ أَيذذذام.ذذك
 َوفذذي،ت َ ْكُذذ ُل فَطيذذرا
ذذذذذذذذوم السذذذذذذذذذابع
ْ ا ْليَذ
ذذذذذذذاف للذذذذذذذرب
اعْت َك
ٌ
َ إلهذ
 الَ ت َ ْع َم ذ ْل فيذذه.ذك

Zeven weken zult gij tellen:
van dat de sikkel voor het
eerst in het staande koren
geslagen wordt, zult gij
zeven weken beginnen te
tellen. 10 Dan zult gij het
feest der weken vieren ter
ere van de Here, uw God,
naar de mate van de gaven,
die gij vrijwillig geven zult,
naar dat de Here, uw God,
u gezegend heeft;

سذذذذذذذذابي َع
َ َ سذذذذذذذذ ْبعَةَ أ
َ «
َ ذذذذذب لَذ
 مذذذذذذن.ذذذذذك
ُ ت َ ْح
ُ سذ
ا ْبتذذذذدَاء ا ْلم ْن َجذذذذل فذذذذي
ن أ َ ْن
ُ  ت َ ْبتَذذذذذد،الذذذذذز ْرع
َسذذذذذذذذذذ ْبعَة
س
َ ذذذذذذذذذذب
ُ ت َ ْح
َ
 َوت َ ْع َم ذ ُل عي ذ َد.سذذابي َع
َ َأ
سذذذابي َع للذذذرب إلهذذذ َك
َ َأ
س ذ َم ُح
َ
ْ َ علَذذى قَ ذ ْدر َم ذا ت
َ
ْ
ُ
 َك َمذذا،ذذي
ط
ع
ت
ن
يَذذد َُك أ
ْ
َ
.يُبَارك َُك الرب إل ُه َك

Gij zult u verheugen voor het
aangezicht van de Here, uw
God, gij met uw zoon en uw
dochter, uw dienstknecht en
uw dienstmaagd, met de
Leviet, die binnen uw
poorten woont, en met de
vreemdeling, de wees en de
weduwe, die in uw midden
zijn, op de plaats die de Here,
uw God, verkiezen zal om
zijn naam daar te doen
wonen.

ح أ َ َمذذذذا َم الذذذذرب
ُ ذذذر
َ َوت َ ْفذ
َ ذذذذك أ َ ْنذذذذذتَ َوا ْبنُذ
َ إلهذ
ذذذذك
ع ْبد َُك َوأ َ َمت ُ َك
َ َوا ْبنَت ُ َك َو
َوالالّ َّوي الذي في
َ أ َ ْب َواب
يذذذذذذب
 َوا ْلغَر،ذذذذذذك
ُ
َُوا ْليَتذذذذذذذي ُم َواأل َ ْر َملَذذذذذذذة
َ الذ
سذط َك فذي
ْ ين في َو
ُذارا
ُ ا ْل َم َكذذان الذذذي يَ ْختَذ
َ الذذذذذرب إل ُهذ
ذذذذك ليُحذذذذذل
.س َمهُ فيه
ْ ا

Gij zult gedenken, dat gij
een dienstknecht geweest
zijt in Egypte en gij zult
deze inzettingen naarstig
onderhouden.
Het
loofhuttenfeest zult gij
zeven
dagen
vieren,
wanneer gij de opbrengst
hebt ingezameld van uw
dorsvloer en van uw
perskuip.

ََوتَذذذذ ْذك ُُر أَنذذذذ َك ُك ْنذذذذت
ذذذذر
َ
ْ ع ْبذذذذذدا فذذذذذي م
َ صذ
 َوت َ ْع َمذذذذذذ ُل،ُ َوت َ ْحفَذذذذذذ
. َ ذذذذذذرائ
َ هذذذذذذذذا ا ْلفَذ
َ «ت َ ْع َم ُل لنَ ْفس
ذك عيذ َد
سذذ ْبعَةَ أ َيذذام
َ ا ْل َم َظذذال
ْ ع ْنذذذ َد َما ت َ ْج َمذذذ ُع م
ذذذن
ْ
ذذذذذذذذذذن
بَ ْيذذذذذذذذذذدَر َك َوم
.ص َرت َك
َ م ْع

Gij zult u verheugen op
uw feest, gij met uw
zoon en uw dochter, uw
dienstknecht en uw
dienstmaagd, met de
Leviet, de vreemdeling,
de wees en de weduwe,
die binnen uw poorten
wonen.

ح فذي عيذد َك
ُ َوت َ ْف َر
أ َ ْنتَ َوا ْبنُ َك َوا ْبنَت ُ َك
َ ُ ع ْبذذذذذد َُك َوأ َ َمت
ذذذذذك
َ َو
َوالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال َّوي
ذذب َوا ْليَتذذذي ُم
ُ َوا ْلغَريذ
َ َواأل َ ْر َملَذذذذةُ الذذذذذ
ين
.في أ َ ْب َواب َك

Zeven dagen zult gij feest
vieren ter ere van de
Here, uw God, op de
plaats die de Here
verkiezen zal; want de
Here, uw God, zal u
zegenen in heel uw oogst
en in al het werk uwer
handen, zodat gij
waarlijk vrolijk kunt
zijn.

سذذذ ْبعَةَ أَيذذذام تُعَيذذذ ُد
َ
َ للذذذذرب إلهذ
ذذذك فذذذذي
ا ْل َم َكذذذذذذذذان الذذذذذذذذذي
 أل َن،ار ُا الذرب
ُ َ يَ ْخت
الرب إل َه َك يُبَارك َُك
صذذول َك
ُ فذذي ُكذذل َم ْح
ع َمذذذذذل
َ َوفذذذذذي ُكذذذذذل
 فَذذذالَ ت َ ُكذذذو ُن،يَذذذ َد ْي َك
.إال فَرحا

Driemaal per jaar zal ieder
die onder u van het
mannelijk geslacht is, voor
het aangezicht van de
Here, uw God, verschijnen op
de plaats die Hij verkiezen
zal: op het feest der
ongezuurde broden,
op het feest der weken en op
het loofhuttenfeest. Maar hij
zal dan niet met lege handen
voor het aangezicht des
Heren verschijnen:

َ َ«ثَذذذال
ث َمذذذرات فذذذي
ُ السنَة يَ ْح
ض ُر َجميذ ُع
ذُ ُكذذذور َك أ َ َمذذذا َم الذذذرب
َ إلهذ
ذذذك فذذذذي ا ْل َم َكذذذذان
 فذذذي،ُارا
ُ الذذذذي يَ ْختَذذذ
عيذذذد ا ْلفَطيذذذر َوعيذذذد
سذذذذذذذابيع َوعيذذذذذذذد
َ َ األ
َ َوال.ا ْل َم َظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال
ُ يَ ْح
ض ُروا أ َ َما َم الذرب
َ فَارغ
.ين

Ieder
naar
zijn
vermogen, naar de
zegen die de Here, uw
God, u gegeven heeft.
Rechters en opzieners
zult gij aanstellen in al
de steden die de Here,
uw God, u geven zal,
naar uw stammen;

سذذبَ َما
ْ كُذذل َواحذذد َح
 َكبَ َر َكذة،ُت ُ ْعطي يَ ُدا
الذذذرب إلهذذذ َك التذذذي
َ أ َ ْع َط
.اك
َ ُ «ق
ع َرفَذذذا َء
ُ ضذذذاة َو
َ َت َ ْجعَذذذذذ ُل ل
ذذذذذك فذذذذذي
َجميع أ َ ْب َواب َك التذي
َ يك الرب إل ُه
َ يُ ْعط
ذك
،سبَاط َك
ْ َب أ
َ َح
َ س

zij zullen het volk
berechten met een
rechtvaardige
rechtspraak.
Eer aan de heilige
Drieëenheid,
onze
God, voor eeuwig.

َ ضذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ُ فَيَ ْق
ون
َ َللشذذذ ْعب ق
ضذذذاء
 (مجذذذذدا.عذذذذادال
َ
للثالوث
)االقدس إلهنا

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

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

البدددددولس فصدددددل مدددددن
رسددالة معلمنددا بددولس
الرسدددول االولدددي إلدددى
أهل كورنثوس األولدى
بركتدددددددددده المقدسددددددددددة
فلتكددددون مددددع جميعنددددا
آمين .
(ص )40 ،18 : 14

Uit de Eerste Brief
van St.Paulus de
Apostel aan de
Korintiërs, zijn
zegen zij met ons.
Amen.
)(1Kor 14:18;40

أ ْ
شك ُُر إلهدي أندي أتكلَّد ُم
بأ ْلسددددددنة أ ْكثددددددر مد ْ
دددددن
جمددددديع ُك ْم .ولك ْن،فدددددي
كنيسة ،أُريد ُد أ ْن أتكلَّدم
خ ْمددس كلمددات بددذ ْهني
لكددددد ْي أُعلدددددم آخدددددرين
أ ْيضا ،أ ْكثر م ْن ع ْ
شرة
آالف كلمة بلسان.

Ik dank God, dat ik
meer dan gij allen in
;tongen spreek
maar in de gemeente
wil
ik
liever
vijf
woorden
met mijn
verstand spreken, om
ook
anderen
te
onderwijzen, dan
duizenden woorden in
een tong.

أيلهددددددا اإل ْخددددددوةُ ،ال
تكُونُددددوا أ ْوالدا فددددي
أ ْذهددان ُك ْم ،بد ْل كُونُدوا
شدددددر،
أ ْوالدا فدددددي ال َّ
وأ َّمدددا فدددي األ ْذهدددان
فكُونُوا كاملين.

Broeders,
weest
geen
kinderen in het
verstand, maar
;in de boosheid
wordt in het
verstand
volwassen.

م ْكتُددددددددددددوب فددددددددددددي
النَّدددددددا ُموس«:إندددددددي
بددذوي أ ْلسدنة أ ُ ْخددرى
وبشددددددددفاه أ ُ ْخددددددددرى
ش د ْعب،
س دأُكل ُم هددذا ال َّ
سدددمعُون
وال هكدددذا ي ْ
ب».
لي ،يقُو ُل ال َّر ل

In
de
wet
staat
geschreven:
Door
lieden
van
een
andere taal en doorة
lippen van vreemden
zal Ik tot dit volk
spreken,
en
toch
zullen zij naar Mij niet
luisteren,
zegt
de
Here.

Derhalve zijn de
tongen een teken
niet voor hen, die
geloven, maar voor
de ongelovigen; de
profetie echter
is
niet
voor
de
ongelovigen, maar
voor hen,
die
geloven.

،إذا األ ْلسدددنةُ آيدددة
ْ ال ل ْل ُمد
 بددد ْل،ددؤمنين
.لغ ْيددددر ا ْل ُمدددد ْؤمنين
ْ أ َّما النلبُ َّوةُ فل ْيس
دت
،لغ ْيددددر ا ْل ُمدددد ْؤمنين
.ب ْل ل ْل ُم ْؤمنين

اجتمعدددددددددددت
فدددددددددددإن ْ
ا ْلكنيسددددةُ ُكللهددددا فددددي
مكدددان واحدددد ،وكدددان
ا ْلجميدددددد ُع يتكلَّ ُمددددددون
بأ ْلسدددددددددنة ،فددددددددددخل
ددددددر
عدددددداميلون أ ْو غ ْي ُ
ُمد ْ
دددددددددؤمنين ،أفددددددددددال
يقُولُدددددددددددون إنَّ ُكددددددددددد ْم
ت ْهذُون

Indien dan de gehele
gemeente
bijeengekomen is
en allen in tongen
spreken,
en
er
komen toehoorders
of
ongelovigen
binnen, zullen zij niet
zeggen, dat
gij
?wartaal spreekt

ولكد ْ
دددددددن إ ْن كددددددددان
ا ْلجميدددد ُع يتنبَّددددأ ُون،
ددددر
فدددددخل أحددددد غ ْي ُ
ُمد ْ
دددؤمن أ ْو عددددامي،
فإنَّدددددهُ يُدددددوبَّ ُخ مدددددن
ا ْلجميع .يُ ْحك ُم عل ْيه
من ا ْلجميع.

Maar
als
allen
profeteren en er
komt
een
ongelovige
of
toehoorder binnen,
dan wordt hij door
allen
weerlegd,
wordt hij door allen
doorgrond,

ير
وهكدددددددذا تصددددددد ُ
خفايددددددددددا ق ْلبدددددددددده
ظددددداهرة .وهكدددددذا
يخد لدر عل دى و ْجهدده
سدددددددددددددددد ُج ُد هلل،
وي ْ
ُمناديددددددددددا :أ َّن هللا
با ْلحقيقة في ُك ْم.

het verborgene van
zijn hart komt aan
het licht en
hij zal zich ter aarde
werpen,
God
aanbidden en
belijden, dat God
inderdaad in uw
midden is.

فمدددددا ُهدددددو إذا أيلهدددددا
اإل ْخدددددددددددوةُ متدددددددددددى
اجتم ْعدددت ُ ْم ف ُكددد لل واحدددد
ْ
م ْن ُك ْم لدهُ م ْز ُمدور ،لدهُ
ت ْعلدديم ،لدهُ لسددان ،لدهُ
إ ْعدددالن ،لدددهُ ت ْرجمدددة.
ف ْلددددديك ُْن ُكددددد لل شددددد ْيء
ل ْلبُ ْنيان.

Hoe staat het dan,
?broeders
Telkens
als gij samenkomt,
heeft ieder iets: een
psalm of een lering of
een openbaring of
een tong of een
uitlegging; dat alles
moet tot stichting
geschieden.

إ ْن كدددددان أحدددددد يدددددتكلَّ ُم
بلسان ،فداثْن ْين اثْند ْين،
أ ْو علدددى األ ْكثدددر ثالثدددة
ثالثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة،
وبت ْرتيددددددددددددب،و ْليُت ْرج ْم
واحددددد .ولكد ْ
دددن إ ْن لدددد ْم
ي ُكد ْ
ص د ُم ْت
دن ُمتد ْدرجم ف ْلي ْ
فدددي ا ْلكنيسدددة ،و ْلددديُكل ْم
ن ْفسهُ وهللا.

Indien er in tongen
spreken, laten het er
twee, ten hoogste drie
zijn, ieder op zijn beurt,
en laat een uitleg geven.
Is
er
echter
geen
uitlegger, dan moet men
zwijgen in de gemeente,
maar tot zichzelf en tot
God spreken.

Wat
de
profeten
betreft, twee of drie
mogen
het
woord
voeren, en de anderen
moeten
het
beoordelen.
Maar
indien aan een ander,
die daar gezeten is,
een openbaring ten
deel valt, moet de
eerste zwijgen.

أ َّما األ ْنبيدا ُء ف ْليدتكلَّم
،اثْنددددددان أ ْو ثالثددددددة
.ددرون
ُ و ْلدددي ْحكُم اآلخد
ْ ولكد
ددددددن إ ْن أ ُ ْعلدددددددن
آلخددددددددددر جددددددددددالس
.سكُت األ َّو ُل
ْ ف ْلي

ألنَّكُددددددد ْم ت ْقدددددددد ُرون
جمدديعُ ُك ْم أ ْن تتنبَّدأُوا
واحددددددددا واحدددددددددا،
ليدددددددتعلَّم ا ْلجميددددددد ُع
ويتع َّ
دددزى ا ْلجميددد ُع.
ح األ ْنبيددددددددداء
وأ ْروا ُ
خاضعة لأل ْنبياء.

Want gij kunt alleen
een
voor
een
profeteren, opdat allen
lering
en
allen
opwekking
erdoor
ontvangen.
En
de
geesten der profeten
zijn aan de profeten
onderworpen,

أل َّن هللا لددددددد ْيس إلددددددده
شدددددويش بددددد ْل إلدددددهُ
ت ْ
سالم ،كما فدي جميدع
كندددددائس ا ْلقديسدددددين.
صد ُم ْت نسددا ُؤ ُك ْم فدي
لت ْ
ا ْلكنددائس ،ألنَّ دهُ ل د ْيس
مأْذُوندددددددددا ل ُهد َّ
ددددددددن أ ْن
يتكلَّ ْمن ،بد ْل ي ْخضد ْعن
وس
كمددا يقُددو ُل النَّددا ُم ُ
أ ْيضا.

want God is geen God
van wanorde, maar van
vrede. Zoals in alle
gemeenten der heiligen
moeten de vrouwen in de
gemeenten zwijgen; want
het is haar niet vergund
te spreken, maar zij
moeten
ondergeschikt
blijven, zoals ook de wet
zegt.

En als zij iets willen te
weten komen, moeten zij
thuis haar mannen om
opheldering vragen; want
het staat lelijk voor een
vrouw te spreken in de
gemeente. Of is het
woord
Gods
bij
u
begonnen? Of heeft het
alleen u bereikt?

ْ ولكد
ددن إ ْن ُكددد َّن يُدددر ْدن
،أ ْن يددددددتعلَّ ْمن شدددددد ْيئا
سأ ْلن رجال ُه َّن فدي
ْ ف ْلي
 ألنَّددددهُ قبدددديح،ا ْلب ْيددددت
بالنساء أ ْن تتكلَّم فدي
 أ ْم مدددددددد ْن ُك ْم.كنيسددددددددة
ْ خرجد
دت كلم دةُ هللا أ ْم
إل ْي ُك ْم و ْحد ُك ُم ا ْنته ْت

Indien iemand meent
een profeet of geestelijk
mens te zijn, laat hij dan
wel weten, dat hetgeen
ik u schrijf, een gebod
des Heren is. Maar als
iemand hiermede niet
rekent, dan wordt met
hem niet gerekend.

إ ْن كدددددددددان أحدددددددددد
ب ن ْفسدهُ نبيًّدا
ُ ي ْحس
 ف ْلددي ْعل ْم،أ ْو ُروحيًّ دا
ُما أ ْكتُبُهُ إلد ْي ُك ْم أنَّده
.ددددددرب
َّ وصدددددددايا الد
ْ ولكد
ددددن إ ْن ي ْجهددددد ْل
! ف ْلي ْجه ْل،أحد

Zo dan, mijn
broeders,
streeft ernaar
te profeteren,
en belemmert
het spreken in
tongen niet.

ُإذا أيلها اإل ْخوة
،جددددلوا للت َّنبلدددؤ
وال ت ْمنعُددددددددددددوا
.التَّكللم بأ ْلسنة

و ْلدددديك ُْن ُكدددد لل شدددد ْيء
بلياقددددددددة وبحسددددددددب
ت ْرتيب.
نعمةةةةةةة
ةةةةةةةةة
حتةةةةةةةةة
مجةةكع ي ةةا ةةا ي
وأخوتي مني

Laat
alles
betamelijk en in
goede
orde
geschieden.
De genade en de
vrede van de Heer
zij met ons. Amen.

Een hymne
Pie Ipnevma
لحن بي إبنفما

Een hymne Pie Ipnevma
لحن بي إبنفما
Pi`pnevma `mparakl3ton f3eta4`i `egen
ni`apoctoloc qen `p2ai `n5pent3koct3
avcagi qen hanm32 `nlac.
Pie Ipnevma im parakliton, fie etav ie iezjen
nie apostolos gen ip shai in tie pendie kostie
av sazj-ie gen han miesh in las.

: في إيطاف إي إيجين ني آبوسطولوس: بي إبنفما إم باراكليطون
.خين إبشاي إنتي بيندي كوستي أفصاجي خين هان ميش إنالس
De Geest de Trooster, die neerdaalde op de apostelen
op het feest van Pinksteren, zij spraken in vele tongen.

الروح القدس الذي حل علي الرسل في عيد البنتيقسطى فتكلموا
. بألسنة كثيرة

Een hymne Pie Ipnevma
لحن بي إبنفما
Ac2wpi `etavgwk `ebol : `nge ni`ehoov `nte
5pent3koct3 : nav0ov3t t3rov hiovma
: `nge pim3t`cnav `n`apoctoloc .

As shopie etav khok ivol, inzje nie eho-oe inte
tie pendie kostie, nav soe-iet tiro hie oma,
inzje pie miet isnav in apostolos .
 إنجي ني إيهواو إنتي تي بيندي: أس شوبي إيطاف جوك إيفول
 إنجي بي ميت إسناف إن: نافثوويت تيرو هيوما
: كوستي
َّ
. آبوسطولوس
En het geschiedde toen de Vijftig dagen, voleindigd waren,
dat zij allen verzameld waren, de twaalf apostelen.

وكان لما ك ُملت أيام الخمسين كانوا مجتمعين كلهم معا اإلثني عشر
. رسوال

Een hymne Pie Ipnevma
لحن بي إبنفما
Pi`pnevma `mparakl3ton: `eta4`i `epec3t
`ebol qen `tfe : a4fwr2 `egen `fovai `fovai
: avcagi qen hanm32 `nlac .

Pie Ipnevma im parakliton, fie etav ie epesiet
ivol gen etve, af forsh iezjen if o-wai if o-wai,
af sazj-ie gen han miesh in las.
:  إيطاف إي إيبي سيت إيفول خين إتفي: بي إبنفما إم باراكليطون
.  أفصاجي خين هان ميش إنالس: إفؤواي
إفؤواي
أف فورش إيجين
َّ
َّ
De Geest de Trooster, die uit de Hemel neerdaalde, kwam
neer op ieder van hen, en zij spraken in vele tongen.

الروح المعزي لما نزل من السماء إنبسط علي كل واحد فنطقوا
.بألسنة كثيرة

Trisagion
لحن أجيوس

Trisagion

1

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ o` ek par;enou genne;yc
@ `ele`ycon `ymac.

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

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

Trisagion

2

لحن أجيوس

Agioc o` :eoc @ `agioc ic,uroc @ `agioc
a
` ;anatoc @ `o `ctaurw;ic di `ymac@
`ele`ycon `ymac.

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

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

Trisagion

لحن أجيوس

Agioc
`o
:eoc
@
`agioc
ic,uroc
@ `agioc `a;anatoc @ `o `anactac ek twn
3
nekrwn
ke
`anel;wn
ic
toc
ouranoc `ele`3con `3mac.
Akhios o The-os, a-khios is-shieros, akhios athanatos, Oanas-tas ek ton nekron ke a -nel-thon jes tosoranos, Eleesoon iemas.
 أجيوس أثاناطوس أو أناسطاس:  أجيوس إس شيروس: أجيوس أوثيؤس
.إيك طون نيكرون كى أنيلسون إس طوس اورانوس إليسون إيماس
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, uit de
dood opgestaan, en ten Hemel opgevaren.Ontferm U over
ons.

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

Trisagion

لحن أجيوس

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

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

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.
. للصالة 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.
.ولـروحــك 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،الـرب يسـوع المسيح إل ُهنـا
أيها السيـ ُد
ُ
: القديسيـن ورسلـه األطهــار المكـرميـن قائال

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

جى هان ميش إم إبروفيتيس نيم هان إثمى أف إير إيبي ثيمين
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.

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

يـقــول الـشماس

Diaken
`Proceuxac;e

euaggeliou.

u` per

tou

a
` giou

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

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى 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 سيـدنا كل الـذيـن أمرونا أن نــذكـرهـ ُــــم في
تضرعاتـنا،

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
وطلباتـنا 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 كـُلنـا ،ورجــاؤنـــا
ألنــك أنت حيـاتـُنـا كـُلنـا ،وخال ُ
كـُلنـــا ،وشفــاؤنـــــا كـُلنـــا وقيـامتـُنــــا كـُلنـــا.

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

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Marou[acf qen `tek`klycia `nte peflaoc @ ouoh
marou`cmou
`erof
hi
`tka;edra
`nte
ni`precbuteroc @
Maroe-tshashf gen et ekliesia ente pef laos, oewoh maroe esmoe erof hie et
kathedra ente nie epres-vieteros,

مارو
ُ  أ ُ لووه: ماروتشاسف خين إت إكليسيَّا إنتى پيف الؤس
ُ
: إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا إنتى ني إپريسڤيتيروس
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،  وليباركوه علي منابر الشيوخ،فليرفعوه في كنيسة شعبه

Maroe-tshashf

ماروتشاسف
ُ

Je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan`ecwou @
eu`enau `nje ny`etcoutwn ouoh eu`eounof @
zje af ko en oe met-joot em efrietie en han
eso-oe, ev-enav enzje nie et soetoon
oewoh ev-e oenof.

 إڤ إى: إيسواو
چى آفكو إن أُوميت يوت إم إفريتي إن هان
ُ
: صوطون أ ُ لووه إڤ إى أُونوف
ُ ناڤ إنچى ني إت
want Hij maakt geslachten talrijk als een
kudde. De oprechten zien het en verheugen
zich.
. بصر المستقيمون ويفرحون
ُ ُ ي،ألنه جعل أبوة مثل الخراف

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
Afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm `n`h;yf @ je `n;ok
pe `vouyb sa `eneh @ kata `ttaxic `mMel,icedek .
Af-oork enzje Eptshois oewoh en nef oe-oom
en eh-thief, zje enthok pe ef-oewieb sha eneh,
kata et taksies em Melshiesedek.

 چى: أف اورك إنچى إپتشويس أُووه إن نيف اُواوم إن إهثيف
 كاطا إت طاكسيس إم ميلشي: إنثوك پى إف أُوويب شا إينيه
: سيديك
De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt
priester in eeuwig-heid naar de ordening van Melchisedek.

 أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علي طقس،الرب و لن يندم
أقسم
ُ
. ملشيصادق

Maroe-tshashf
ماروتشاسف
ُ
P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab `mpatriar,yc
papa abba (...) @ nem peniwt `n`epickopoc abba (...)
Eptshois sa oewie nam emmok penjoot ethoewab
em patriarshies papa Ava (...) , Nem penjoot en
episkopos ava (…) :

إپشويس صا أُووي نام إمموك پين يوت إث ُؤ َّواب إم پاطريارشيس
: )...(  نيم پين يوت إن إپيسكوپوس آڤا: )...( پاپا آڤا
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…) , en onze
vader de bisschop abba (...),
: )...( الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا األنبا
ُ
: )...( وآبينا األسقف المكرم األنبا

ماروتشاسف
ُ

Maroe-tshashf

P¡ ef`e`areh `epetenwnq.
Eptshois ef-e areh e-peten oon-g.

.إپتشويس إف إى أريه إي پيتين اونخ
de Heer beware jullie leven.

،الرب يحفظ حياتكما
ُ

Het Responsorium
van de Psalm

مرد المزمور

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Allylouia.

Allieloeja.
.الليلـــويا
Halleluja.

.هلليلويا

Diaken

يـقــول الـشماس

Cta;yte meta vobou :eou
`akoucwmen tou `agiou euaggeliou.
Esta-thie-te meta fovoe The-oe, akoe-somen
toe akhioe evankhelioe.
.فوفو ثي ُؤ أكوصومين طو أجيو إف أنجيليو
إسطاثيتي ميطا
ُ
Sta op in de vreze Gods en luister naar het
Heilig Evangelie.
.قفـوا بخـوف اللـه لسمـــاع اإلنجيـــل المقـــدس

Celebrant

يقول الكاهن
F`cmarwout `nje vy-e;nyou qen `vran
`m`P¡ `nte nijom @ Kuri`e `eulogycon ek
tou kata (...) agiou euaggelion to
`anagnwcma.

إثنيو خدين إفدران إم إبتشدويس إنتدي
إسمارواوت إنجي فى
إف
ُ
ُ
نى جوم كيريي إيدف لوجيصدون إك طدو كاطدا (…) أجيدو إيدف
.أنجيليون طو أناغنوزما
Gezegend Hij die komt in de naam van de
Heer der machten. O Heer zegen de lezing uit
het Heilig Evangelie volgens (...) .

 فصل من اإلنجيل، يارب بارك،مبارك اآلتى بإسم رب القوات
. )...( المقدس من

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Doxa ci Kuri`e.
Zoksa sie Kyrië.
.ذوكصاصي كيريي
Glorie zij aan U, o Heer .
.المجــد لك يا رب

اإلنجيل
Evangelie

Sta op in Gods
Vreze en luister naar
het heilige
evangelie.

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

قفوا بخوف امام هللا

وانصتوا لسماع االنجيل
المقدس
فصل مقدس من بشارة
االنجيل
البشير..... لمعلمنا مار

. والتلميذ الطاهر بركاته

و ْلدددديك ُْن ُكدددد لل شدددد ْيء
بلياقددددددددة وبحسددددددددب
ت ْرتيب.
نعمةةةةةةة
ةةةةةةةةة
حتةةةةةةةةة
مجةةكع ي ةةا ةةا ي
وأخوتي مني

Laat
alles
betamelijk en in
goede
orde
geschieden.
De genade en de
vrede van de Heer
zij met ons. Amen.

مذذذذذذن مزاميذذذذذذر تراتيذذذذذذل
معلمنا داود النبى بركاته
على جميعنا امين

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

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

9 :71  مز، 2 : 65 مز

فلتسدددجد لدددك األرض
كلهددددا وليرتلددددوا لددددك
. وليترنموا السمك
ويسددددجد لدددده جميددددع
ملدددوك األرض وكدددل
. األمم تتعبد له
هلليلويا

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

 وليباركوه علي منـابــر،فليــرفعـوه في كنيســة شعبــه
 يُبص ُر،  ألنـه جعــل أبــوة مثــل الخــراف،الشيــوخ
 أنـك أنت،الـرب ولـن ينـدم
 أقسم،المستقيمـون ويفــرحـــون
ُ
.هـو الكاهــن إلى األبــد علي طقـس ملشيصادق
Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn volk,
en Hem loven in de raad der oudsten, want Hij
maakt geslachten talrijk als een kudde. De
oprechten zien het en verheugen zich. De
Heer heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
Gij zijt priester in eeuwigheid naar de
ordening van Melchisedek.

الـرب عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك البابــا األنبـا
ُ
الـرب يحفــظ
، )...(  وأبينــا األسقـف المكرم، )...(
ُ
. أمين هلـليـلــويــا: حيـاتـكـما
De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige
vader de patriarch, paus abba (…), En onze
vader de bisschop abba (...) de Heer beware
jullie leven : Amen Halleluja.

Gezegend Hij die
komt in de naam
des Heren, onze
Heer, onze God,
onze Verlosser en
ons aller Koning,
Jezus Christus,
Zoon van de
levende God, aan
wie alle eer en
glorie in
eeuwigheid.
Amen.

مبارك االتى باسم
الرب ربنا والهنا
ومخلصنا ومخلص
نفوسنا
ربنا يسوع المسيح
ابن هللا الحى
الذى له المجد الدائم

.الى األبد أمين

Johannes (4:1-24)

Toen nu de Here
vernam, dat de
Farizeeen
gehoord hadden,
dat Jezus meer
discipelen maakte
en doopte dan
Johannes,
ofschoon
Jezus
niet zelf doopte,
maar
zijn
discipelen -

24 - 1 : 4 يو

ب
الر ل
َّ فل َّما علم
أ َّن ا ْلفريسيين
أ َّن
سمعُوا
سوع يُصي ُر
ُ ي
ويُعم ُد تالميذ
،أ ْكثر م ْن يُوحنَّا
سوع
ُ مع أ َّن ي
ن ْفسهُ ل ْم يك ُْن
ب ْل
يُعم ُد
،تالميذُ ُه

Johannes (4:1-24)

verliet Hij Judea en
vertrok weder naar
Galilea.
En
Hij
moest
door
Samaria gaan. Hij
kwam dan in een
stad van Samaria,
genaamd
Sichar,
dicht bij het veld,
dat Jakob aan zijn
zoon Jozef gegeven
had; daar was de
bron van Jakob.

24 - 1 : 4 يو

َا ْليَ ُهودية
ت َ َر َك
َ َو َم
ضى أ َ ْيضا إلَى
َ  َو َك.ا ْل َجليل
ان الَ بُد
َ َ لَهُ أ َ ْن يَ ْجت
او
 فَ َتَى إلَى.َالسام َرة
َمدينَة م َن السام َرة
،ار
ُ يُقَا ُل لَ َها
ُ سو َخ
بقُ ْرب الض ْيعَة التي
وب
َو َهبَ َها
ُ ُيَ ْعق
.ف ا ْبنه
ُ ليُو
َ س

Johannes (4:1-24)

Jezus
nu
was
vermoeid van de
tocht en bleef zo bij
de bron zitten; het
was ongeveer het
zesde uur. Er kwam
een
vrouw
uit
Samaria om water te
putten. Jezus zeide
tot haar: Geef Mij te
drinken.

24 - 1 : 4 يو

َ ََو َكانَتْ ُهن
اك بئْ ُر
َ  فَإ ْذ َك.وب
ان
َ ُيَ ْعق
ب م َن
ُ سو
ُ َي
َ ع قَ ْد ت َع
س ه َكذَا
َ َ َجل،السفَر
َ  َو َك،علَى ا ْلبئْر
ان
َ
عة
نَ ْح َو
َ السا
 فَ َجا َءت.سة
َ الساد
ام َرأَةٌ م َن السام َرة
ْ
 فَقَا َل،ستَق َي َماء
ْ َ لت
«أَعْطيني:ع
ُ سو
ُ لَهَ َي
»ب
َ ألَش َْر

يو 24 - 1 : 4

ألَن تَالَميذذذذَاُ َكذذذانُوا
قَذذذذذ ْد َم َ
ذذذذذوا إلَذذذذذى
ض ْ
عوا
ا ْل َمدينَذذذذة ليَ ْبتَذذذذا ُ
َطعَامذذذا .فَقَالَذذذتْ لَذذذهُ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرأَةُ
ا ْل َم
ْ
ذذذف
السذذذذامريةَُ «:ك ْيذ َ
ذذذذذذذذذذب منذذذذذذذذذذذي
ت َ ْطلُذ
ُ
لت َ ْ
بَ ،وأ َ ْنذذذذذذذتَ
ذذذذذذر َ
شذ َ
امذ َذرأَةٌ
يَ ُهذذودي َوأَنَذذا ْ
سذذذذذذذذذذذامريةٌ؟» ألَن
َ
ا ْليَ ُهذذو َد الَ يُعَذذاملُ َ
ون
السامري َ
ين.

)Johannes (4:1-24

Want zijn discipelen
waren naar de stad
gegaan om voedsel
te
kopen. De
Samaritaanse vrouw
dan zeide tot Hem:
Hoe kunt Gij, als
Jood, van mij, een
Samaritaanse vrouw,
?te drinken vragen
Want Joden gaan
niet om
met
Samaritanen.

Johannes (4:1-24)

Jezus antwoordde
en zeide tot haar:
Indien gij wist
van de gave Gods
en wie het is, die
tot u zegt: Geef Mij
te
drinken,
gij
zoudt het Hem
gevraagd hebben
en Hij zou u
levend
water
hebben gegeven.

24 - 1 : 4 يو

ع
اب
ُ سو
ُ َي
َ أ َ َج
«لَ ْو:َ َوقَا َل لَها
َ ت َ ْعلَم
ين
ُك ْنت
 َو َم ْن،عَطيةَ هللا
ُه َو الذي يَقُو ُل
أَعْطيني
لَك
 لَ َطلَ ْبت،ب
َ ألَش َْر
أ َ ْنت م ْنهُ فَ َ ْع َطاك
.»َماء َحيًّا

Zij zeide tot
Hem: Here, Gij
hebt
geen
emmer en de
put is diep;
hoe komt Gij
dan aan het
levende water?

ْقَالَت
«يَا:ُا ْل َم ْرأَة
 الَ َد ْل َو،ُسيد
َ
َوا ْلبئْ ُر
لَ َك
 فَم ْن.ٌعَميقَة
أ َ ْي َن لَ َك ا ْل َما ُء
ا ْل َحي؟

ُلَه

Zijt Gij soms meer
dan onze vader
Jakob, die ons de
put gegeven en zelf
eruit
gedronken
heeft met zijn zonen
en zijn kudden?
Jezus antwoordde
en zeide tot haar:
Een ieder, die van
dit water drinkt, zal
weder dorst krijgen;

أَلَعَل َك أ َ ْع َظ ُم م ْن
 الذي،وب
َ ُأَبينَا يَ ْعق
،ا ْلبئْ َر
أ َ ْع َطانَا
ب م ْن َها ُه َو
َ َوشَر
»َوبَنُواُ َو َم َواشيه؟
ع َوقَا َل
ُ سو
ُ َاب ي
َ أ َ َج
َم ْن
«كُل:َ لَها
ب م ْن هذَا
ُ يَش َْر
ش
ا ْل َماء
ُ يَ ْع َط
.أ َ ْيضا

maar
wie
gedronken
heeft
van het water, dat Ik
hem zal geven, zal
geen dorst krijgen
in
eeuwigheid,
maar het water, dat
Ik hem zal geven,
zal in hem worden
tot een fontein van
water, dat springt
ten eeuwigen leven.

ب
ُ َولك ْن َم ْن يَش َْر
م َن ا ْل َماء الذي
أُعْطيه أَنَا فَلَ ْن
،ش إلَى األَبَد
َ يَ ْع َط
بَل ا ْل َما ُء الذي
ير فيه
ُ أُعْطيه يَص
ع َماء يَ ْنبَ ُع
َ يَ ْنبُو
.»إلَى َحيَاة أَبَدية

De vrouw zeide
tot Hem: Here,
geef mij dit water,
opdat ik geen
dorst heb en niet
hierheen behoef
te gaan om te
putten. Hij zeide
tot
haar:
Ga
heen, roep uw
man en kom hier.

ُلَه
ْقَالَت
سي ُد
«يَا:ُا ْل َم ْرأَة
َ
،أَعْطني هذَا ا ْل َما َء
َش َوال
َ ل َك ْي الَ أ َ ْع َط
ُهنَا
آت َي إلَى
 قَا َل لَ َها.»ستَق َي
ْ َ أل
 «ا ْذ َهبي:ع
ُ سو
ُ َي
َو ْو َجك
َوا ْدعي
»َوتَعَالَ ْي إلَى ه ُهنَا

De
vrouw ُا ْل َم ْرأَة
أ َ َجابَت
antwoordde
en «لَ ْيس لي: ْوقَالت
َ
َ
zeide: Ik heb geen
َ قَا َل ل.»ج
َ
ا
ه
و
و
ٌ
َ
ْ
man. Jezus zeide tot
ُ سو
َ  « َح:ع
ُ َي
haar: Terecht zegt سنا
gij: ik heb geen س لي
َ  لَ ْي:قُ ْلت
man; want gij hebt ان لَك
َ  ألَنهُ َك،ج
ٌ َو ْو
vijf mannen gehad
ُسة
،أ َ ْو َواج
َخ ْم
َ
en die gij nu hebt, is
َ
َ
اآلن
ك
َوالذي ل
uw man niet; hierin
َ س ُه َو َو ْو
hebt gij de waarheid .جك
َ لَ ْي
gesproken.
قُ ْلت
هذَا

.»بالصدْق

De vrouw zeide tot
Hem: Here, ik zie,
dat
Gij
een
profeet zijt. Onze
vaderen
hebben
op
deze
berg
aangebeden
en
gijlieden zegt, dat
te Jeruzalem de
plaats is, waar
men
moet
aanbidden.

ُلَه
ْقَالَت
،ُسيد
َ «يَا:ُا ْل َم ْرأَة
!أ َ َرى أَن َك نَبي
س َجدُوا
آبَا ُؤنَا
َ
،في هذَا ا ْل َجبَل
َ َُوأ َ ْنت ُ ْم ت َقُول
ون إن
شلي َم
في
َ ور
ُ ُأ
ا ْل َم ْوض َع الذي
س َج َد
ْ ُيَ ْنبَغي أ َ ْن ي
.»فيه

Jezus zeide tot haar:
Geloof Mij, vrouw,
de ure komt, dat gij
noch op deze berg,
noch te Jeruzalem
de
Vader
zult
aanbidden.
Gij
aanbidt, wat gij niet
weet; wij aanbidden,
wat wij weten, want
het heil is uit de
Joden;

«يَا:ع
ُ سو
ُ َقَا َل لَ َها ي
ُصدقيني أَنه
َ ،ُام َرأَة
ْ
 الَ في،ٌعة
َ سا
َ ت َ ْتي
 َوالَ في،هذَا ا ْل َجبَل
َ س ُج ُد
ون
ْ َ ورشَلي َم ت
ُ ُأ
أ َ ْنت ُ ْم
.لآلب
َ س ُجد
ست ُ ْم
ْ َُون ل َما ل
ْ َت
َ ت َ ْعلَ ُم
 أ َما نَ ْح ُن،ون
. س ُج ُد ل َما نَ ْعلَ ُم
ْ َفَن
ألَن ا ْل َخالَ َ ُه َو
.م َن ا ْليَ ُهود

maar de ure komt
en is nu, dat de
waarachtige
aanbidders
de
Vader aanbidden
zullen in geest en
in waarheid; want
de Vader zoekt
zulke aanbidders;
God is geest

،ٌعة
َ سا
َ َولك ْن ت َ ْتي
َ  ح،اآلن
َ
ين
َوه َي
َ الساجد
ُون
َ ا ْل َحقيقي
ون
َ س ُجد
ُون لآلب
ْ َي
،ِبالروح َوا ْل َح
ب
ألَن
ٌ اآلب َطال
َ
ه ُؤالَء
مثْ َل
َ الساجد
ُ اَهلل.ُين لَه
.ح
ٌ ُرو

َوالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َ
ين
سذذذذ ُجدُو َن لَذذذذهُ
يَ ْ
فَبذذذذذذذذذذذذذذذذالروح
َوا ْل َحذذِ يَ ْنبَغذذي
سذذذ ُجدُوا».
أ َ ْن يَ ْ
والمجذذذذذذذذذذذد هلل
دائما

en
wie
Hem
aanbidden,
moeten
aanbidden
in
geest
en
in
waarheid
Glorie zij aan God
tot in eeuwigheid.
Amen.

De Expositie

الطرح

روح هو هللا اآلب والذين يسجدون له ينبغى ان يسجدوا له
بالروح والحِ فانه بالسر قرر لنا موسى جوهرا واحدا
.  ثالثة اقانيم،للثالوث

God de Vader is Geest en zij die Hem
aanbidden, moeten aanbidden in geest
en waarheid. Mozes verklaarde ons het
mysterie van de Ene Godheid van de
Heilige Drieëenheid, de Drie Personen.

De Expositie

الطرح

إذ يقول هكذا إسمع يا إسرائيل الرب الهك واحد هو وليس اله
 فال تسجد آلخر غيرا ولكن الذين سمعوا هذا، آخر سواا
.  لم يستوجبوا ان يطيقوا سر الالهوت، الصوت

Hij zei: “Hoor, Israël: de Here is onze
God, de Here is één. Er is geen andere
God behalve Hij. Gij zult geen andere
goden achterna lopen”. En zij die naar
deze woorden luisterden konden het niet
verdragen
het
mysterie
van
de
Goddelijkheid te horen.

De Expositie

الطرح

ِ تجسد وأعلمنا عم، من اجل هذا الوحيد الذى فى حضن أبيه
 المنبثِ من اآلب حل على الرسل، ِ روح الح، الهوته
. االطهار و هر ب لسنة نار
Omwille van de Eniggeboren Zoon die in
de schoot van Zijn vader rust, en die
Vleesgeworden is en ons het diepste van
Zijn Goddelijkheid heeft geleerd, daalde
de Heilige Geest die voortkomt uit de
Vader , neer op de zuivere Apostelen en
verscheen in de vorm van tongen van
vuur.

De Expositie

الطرح

من أجل هذا نضرع نحن صارخين قائلين أيها الروح المعزى
 إلقى نارا فى عقولنا وقلوبنا بقوتك، الذى حل على الرسل
. العظيمة وأرشد نفوسنا الى معرفة حقوقك
Daarom smeken wij en roepen tot U: “O
Heilige
Geest
de
Trooster,
die
nederdaalde op de Apostelen, ontsteek
het vuur in onze geesten en harten met
Uw machtige kracht en leid onze zielen
naar de kennis van Uw inzettingen dat
wij woorden van dank mogen uitspreken

الطرح

De Expositie

،  المجد لآلب واالبن والروح القدس، لكى نقول ما يليِ باهلل
. االن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين, الثالوث المساوى
die onze God toekomen. Glorie zij de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de
Eén in wezen Heilige Drieëenheid, Eén
God, nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

/

/

/

Het Responsorium
van het Evangelie
مرد االنجيل

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Yix3
`n5`chimi
`ncamarit3c
:
03`etacgimi `novmwov `nwnq : `ec` mov `erok
ge
`cx3
qatotk
:
`nge
5movmi `mmwov `nte `pwnq .
Bsishi inte eshimi in sa marities, thi ietas zje-mi in
omo-oe in ong, e-esmoe erok zje eski gatotk, inzje ti
momi emmo-oe ente ep-ong.

 ثي إيطاس ﭽيمي إن اومواو إن: بسيشي إنتي إسهيمي إنساماريتيس
 إنجي تي مومي إممواو:  إإسمو إيروك جي إسكي خاتوتك: اونخ
. إنتي إب اونخ
De ziel van de Samaritaanse vrouw die het Levende water
vond zegent U omdat in U de bron van het Levende water is.
 ينبوع ماء:  تباركك ألن عندك:  التى وجدت ماء الحياة: نفس المرأة السامرية
.الحياة

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

 جى:  بى ماى رومى إن أغاثوس: اواوشت إم بين سوتير
ُ مارين
. أفئى اووه أف سوتى إممون: إنثوف أف شينهيت خارون
Laten wij knielen voor onze Verlosser, de Goede en
Menslievende, want Hij had erbarmen met ons, Hij
kwam en verloste ons.
. آتى وخلصنا:  ألنه ترأف علينا:  محب البشر الصالح: فلنسجد لمخلصنا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ari`precbevin `eh
` r3i `egwn : w
` tenu `nn3b t3ren
50e`otokoc : Maria `0mav `mpen=c=wr : `nte4xa
nennobi nan `ebol .

Arie pres-ve-vien e-ehrie e-khoon: oo ten-tshois en
nieb tieren tie theotokos: Maria ethmav em
Pensootier: entef ka nen novie nan evol.
 أو تين شويس إن نيب تيرين تى: آرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: ماريا إثماف إم بين سوتير:ثيؤطوكوس
Wees onze voorspraak: o ons aller Vrouwe de Moeder
Gods: Maria de Moeder van onze Verlosser: dat Hij
onze zonden vergeeft.
 مـريم أم مخلصنا ليغـفـر:  يا سيدتنا كلنا السيـدة والـدة اإلله: إشفعى فينا
.لنا خطايانا

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

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

لينك األواشي
Link naar de Voorbeden

لينك الذوكصولوجيات
De Doxologieen

Voorbeden
األواشي

Gebed voor de
Vrede

أوشية سالم الكنيسة

يقول الكاهن

Celebrant

Slyl.
Eshliel.
.إشــــلـــيــــــل

Laat ons bidden.
.صلوا
Salloe.

يـقــول الـشماس

Diaken

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

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
Irinie pasie.

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

Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك 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 ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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 سـالم
ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر ،اذكـر
نسـأ ُل
ُ
ُ
كنيستــك الـواحـدة ،الـوحيـدة المقـدسـة ،الجامعـة الـرسوليـة.

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.

، صلـوا من أجل سالم الـواحـدة المقـدســة الجامعــة الـرسـولية
.كنــيــســـة 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 المسكـونـة إلى أقـاصيهــا
، الشعـوب وكـل القـُطعـان باركهـم

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

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

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

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 بكل 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.

يا ملــك الســالم ،أعطنـا سـالمــك ألن ك َّل شي قــــد أعطيتـنــــا ،
نعـرف آخر سـواك ،إس ُمـك
إقـتـنـنـا لـك يا اللـه ُمخلـصنــا ألننــا ال
ُ
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.

ُ
نحــن
 وال يقـــوى علينـا، سنـا بــروحـك القـدوس
ُ فلتحيـا نفــو
. مــوت الخطيــة وال على كـل شعبــك،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 ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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.
، ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر
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
Qen ou`areh `areh `erwuo (`erof) nan

Celebrant

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

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,
مكمــال رئاســـة الكهنـوت المقـدســـة التي إئتمنتـه عليهـا من
قـبَّلـك كإراداتـك 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.
ُمفصال كلمـة الحـق بــاستقـامــة راعيــا شعبــك بطهــــارة
.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 األســاقـفـــة
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.

وكل امتــالء كنيستـــك الــواحــدة الــوحيـــدة المقــدســـة
الجـامعـة الــرســوليــــــة  ،أنعـــ ْم علـيهــم وعلينـا بالسـالم
والعافيـة 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,
 وعـن كل شعبــــك وصلـــواتـنـا،وصلــواتهـم التي يقـدمونهـــا عنـا
ُ
. نحـــن أيضـا عنهــــــم
*De diaken geeft het wierookvat aan de celebrant die er een lepel
wierook in doet, terwijl hij bidt:
:*ههنا يقدم الشماس المجمرة إلى الكاهن فيضع فيها البخور يدا واحدة وهو يقول

;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.

إقبلهــا إليــك علي مــذبحــك المقــدس النــاطـــق السمــائي
رائحـــة بخــور.

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
ـرون والذيـن ال يُ ْ
فسائـــر أعـدائهــم 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.

وأمـا هـم فـإحفظ ُهــم في ســالم وعـــدل في كـنيستـــك
المقدســـة.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

gebed voor hen die ons
gevraagd hebben hen
te gedenken

أوشية الذين أوصونا

Celebrant

يقول الكاهن

. اذكر يارب كل الذين اوصونا أن نذكرهم

Gedenk, O Heer, degenen die ons gevraagd
hebben om hen te gedenken.

Diaken

يـقــول الـشماس

َ
الـذيـن أوصونا أن نـذكـَر ُهــم في
اطلبـوا عـن كل
 لكي، كـل أحـد بإسمه، وطلباتنا،سؤاالتنا
،المسي ُح إل ُهنا يذكر ُهـم بالخير في كل حين
.ويغـفـر لنا خطايانــا
َ
Laat ons bidden voor allen die ons gevraagd hebben
hen te gedenken in onze gebeden en smekingen,
ieder een bij name, opdat Christus onze God hen
gedenkt met al het goede, ten alle tijden, en ons
onze zonden vergeeft.
Otlobo 3n ellezine awsone en nazkorom fie so2eletine
we telbatine, kol e7ed bi-ismihi, lekei elmasie7o
ilehone jazkorahom bil-geir fi kole 7ien, wa jaghfer
lana gata-jana.

يـقــول الـشعب
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يقول الكاهن

Celebrant

في صلـواتـنــا وطلباتـنــا التي نصنعُهـا إليـك
أيهـا الــرب إل ُهـنــا  ،كهــذا الوقـت الذي لهــذه
الصالة الطاهــرة  ،الـذيـن نـذكرهـُم ك َّل حيــن،

in onze gebeden en smekingen, die wij tot
U omhoog zenden, O Heer onze God, als in
deze tijd van Dit gebed,

Celebrant

يقول الكاهن

،  والـذيـن في فـكــر كل واحـد منــا،الـذيـن نـذكرهـُم ك َّل حيــن
 فـليـكن لهـم مثــل ســور ثابـت،وتـذكار ُهــم الــذي صار اآلن
 ومؤامــرة النــاس،غالـب لكل مضـــــــــرات الشيـاطيـــــــن
.األشـــــــــــرار
Diegenen die wij ten alle tijden herdenken, en
diegenen die in de gedachten van iedereen
van ons zijn, En laat hun gedachtenis, die nu
plaatsvind, voor hen een compenserend
(plaatsvervangend) standvastig schild zijn,
dat alle tegenslagen van de duivels overwint,
en de raadgeving van slechte mensen.

يـقــول الـشعب
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ُ
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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 ضابط الكل ،أبـــا ربنـا وإلهنـــا
ومخلصنــا يســـوع المسيــ ُح.

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.

ونطلـب مــن صالحــك يا محـب البشــــر ،اذكـر
نسـأ ُل
ُ
يـــــارب اجتماعاتـنــا  ،باركهــــــــــــا .
ُ

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

يـقــول الـشماس
tyc
`agi`ac
ke
twn

Pros ev eksas-te ie per ties akhias eklie-sias tavties
ke toon sien elevseoon iemoon.

إبروس إف إكصاستي إيبرتيس آجياس إككلسياس طاف تيس
.كيطون سين إيليفسيؤن إيمون
Bid voor deze heilige kerk en onze bijeenkomsten.
.صلــوا مـــن أجــل هــذه البيعــــة (الكنيسة) المقـدسـة واجتماعاتنا
Salloe min akhl haziehi el-bij3a (el-keniese) elmokaddasah
wa ekh-tema3atne.

يـقــول الـشعب
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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،أعـط أن تكـون لنـا بغيـــر مانـــع وال عـائـــق
. كمشيئتـك 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.

بيـــــوت صـــــالة ،بيــــــوت طهــــارة ،بيــــــوت بــركـــة،
يـارب ولعـبيــدك اآلتيـن بعـدنـا إلى األبــــد.
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.
ُ
الشيطان وك لل قواته
، عبادةُ األوثان بالكمال إقلعها من العالم
. إسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا،الشريرة

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 فساد البدع، الشكوك وفاعليها أبطلهم
. مثـل كـل زمــان واآلن أذلـهـــــم،يــارب
كنيستــك المقـدســة
ُ

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 حسـدهــم،  عــرفـ ُهــم ضعـفـ ُهـم ســريعــا،حــل تعـاظمهـــم
.وسعـايتهـم وجنونهـم وشــرهـم ونميمتـهـم التي يصنعـونها فينا

`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.

يـــارب إجعلهـم كلـَّهـم كـال شيء ،وبـدد مشــورتـهــم يا اللـه
ُ
الــذي بــدد مشــورة أخيتـوفـل.

يـقــول الـشعب
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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.

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

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.
وأمــا شعـُبـــك فليكــن بالبــركـة ألـــوف ألـــوف وربـــوات
. ربـــوات يصنعــون إرادتـــك

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 أنت أيـَّهــا
 ُم،بغيــر خـطيــة
ُ
ـدوس
سمـك الق ُـ
ُ  وا،آبائنــا و ُمتـزايــ ُد بــركـةل
ُ
.  آميــن،مملـو ُء مجــدا إلى األبــد
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

َّ ،يـارب كمثــل إتكالنـا عليـك
ألن أعيُــن
فلتكـُن رحمتـك علينا
ُ
، ألنـك أنت الـذي تـُعطيهــم طعامهــم في حينـه،الكـل تترجـاك
 وأنت،صنـا يا رجا ُء أقطـار األرض كلهـا
ُ سمعنـْا يا اللـهُ ُمخل
ْ ا
:  آميـن،يـارب تحفظنـا وتنجينـا مـن هـذا الجيـل وإلى األبـد
ُ
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

ُ
ُ
،يـارب
بـارك أنت
 ُم, عـلمني عــدلُـك،يـارب
بـارك أنت
ُم
ُ
ُ
ُ
يـارب
، أنـر لي بــرك،يـارب
بـارك أنت
 ُم،فهمني ُحقــوقـك
ُ
ُ
،يارب ال ترفـُضهــا
 أعما ُل يـديـك،رحمتـك دائمـةل إلى األبــد
ُ
،ألنـك صرت 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 نفسي
إرحمني
أنا طلبتُ إلى
ْ
ْ : ُالـرب وقلــت
ُ
 وعلمني أن أصنع،يارب التجـأتُ إليــك فخلصني
,أخطــأتُ إليــك
ُ
،ع الحيــاة
ُ  وعنـدك ينبــو، ألنـك أنت هــو إلهي,مـشيئـتــك
ُ
 فلتأت رحمتـُـك لـلـذيــن،عـايـن النــور
وبنــورك
ُ
ُ يـارب نـ
، وبــلرك لل ُمسـتقيـمي القـلــوب،يعــرفــونــك
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

 أيها،ُ لـك ينبغي التمجيـد,ق التسبيـ ُح
لـك
 لـك يحـ ل,ُتجب البركـة
ُ
ُ
ُ
الكائــن منـذ البـدء واآلن وإلى
،ـدس
اآلب
ُ واإلبـن والـرو
ُ
ُ ُ ح القـ
 والترتيـ ُل السمـك،اإلعتـراف لـلـرب
 جيـ ُد هـو. آميـن،األبـد
ُ

 وحقـك في كـُل، أن يُخبـر بـرحمتـك في الغـدوات,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.

Heilige God

ي
دوس
ُ
ُ  قــ ل،ُدوس اللـه
ُ قــ ل
 قـ ل،القـوى
ـدوس الح ل
ل
ْ
،العــذراء
 الـذي ُولـد مـن، ُالـذي ال يـمـوت
ـدوس
دوس
ْ ار
ْ
ُ
ُ  قــ ل،ُدوس اللـه
ُ  قــ ل. حمنـا
 قـ ل،القـوى
ل
. حمنـا
ْ ار
ْ ، الذي ُصلب عنا، ُي الـذي ال يـمـوت
الح ل
Heilige God, Heilige Sterke,
Onsterfelijke, geboren uit de
ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke,
Onsterfelijke, voor ons gekruisigd,
U over ons.

ُدوس اللـه
ُ قــ ل

Heilige
Maagd,
Heilige
ontferm

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ قــ ل

ي الـذي ال
دوس
ُ
ُ  قــ ل،ُدوس اللـه
ُ قــ ل
 قـ ل،القـوى
ـدوس الح ل
ل
. حمنا
َّ  الذي قـام من األموات وصعد إلى ال، ُيـمـوت
ْ ار
ْ ،سموات
 اآلن وكل أوان وإلى،ح الـُقـدس
ُ المجـ ُد لآلب واالبــن والـرو
. آميـن،دهـر الدهـور
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige
Onsterfelijke, verrezen uit de doden en
opgevaren ten hemel, ontferm U over ons.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd en tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ قــ ل

ُ
ُ
القـدوس
الثالـوث
 أيلهـا،حمنـا
الثالـوث
أيلهـا
ْ ار
ْ القـدوس
ُ
ُ
ُ
ـفـر لنــا
. حمنـا
الثالـوث
 أيلهـا،حمنـا
ْ ار
ْ ار
ُ
ْ يـارب ا ْغ
ْ القـدوس
ْ
ُ
يـارب ا ْغـف ْـر لنــا
،ـفـر لنــا آثـامنـا
،خطايـانا
ُ
ُ
ْ يـارب ا ْغ
. زالتـنـا
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
O Heer, vergeef onze zonden, o Heer,
vergeef onze overtredingen, o Heer,
vergeef onze ongerechtigheden.

Heilige God

ُدوس اللـه
ُ قــ ل

 اشفهــ ْم من أجــل اسمك،يـارب افـْتقـ ْد مــرضى شعبـك
ُ
يـارب نيح
، آبا ُؤنــا وإخوتـُنـا الــذيــن رقــدوا،القــدوس
ُ
،نفــوسهــم

Heer, gedenk de zieken onder Uw volk,
genees ze omwille van Uw Heilige Naam.
Gedenk onze vaders en broeders die zijn
heengegaan, o Heer, laat hun zielen in
vrede rusten.

Heilige God

،خطيـة
ُوالعـزة
ْ
. بـارك

ُدوس اللـه
ُ قــ ل

ْ يـا
 يا الذي بال،حمنـا
ْ ار
ْ  يـارب،من ُهـو بال خطيـة
َّ ، واقبـ ْل طلباتنـا إليـك،يارب اعنـَّا
ألن لـك المجـ ُد
ُ
ُ
يارب
،ارحـم
،ارحـم
،المثلث
والتقـديـس
ل
ُ
ُ
ْ يارب
ْ يارب
ُ
. آميـن

U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U
over ons, U die zonder zonde bent, Heer,
help ons en neem onze smeekbeden aan.
Want aan U komt toe glorie, roem en de
drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

Introductie tot de
Doxologieën

مقـدمة الذكصولوجيات

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere ne ten5ho `ero : `w 03=e0
= v
e0meh `n`wov : `etoi `mpar0enoc `nc3ov
niben : 5macnov5 `0mav `mP=xc.
Shere ne ten tie ho ero, o thie eth-oe-web ethmeh en
oo-oe, et oi em parthenos en seejoe nieven, tie
masnoetie ethmav em Piegristos.

 إتؤي أم:  أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو: شيري ني تين تيهو إيرو
. تي ما إسنوتي إثماف إم بخرستوس: بارثينوس إن سيو نيفين
Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van glorie,
altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder van Christus;

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Aniov`i
`nten`procevx3
:
`e`p2wi
ha
pe23ri `mmenrit : `nte4xa nennobi nan `ebol.
A-nie oe-wie en ten epros evshie, e-epshooi
ha pe shierie em menriet, entef ka nen novie
nan evol.
 إإبشوي هابي شيري إم: آنى اووى إنتين إبروس إفشى
. 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

De Jaarlijkse Doxologieen

الذوكصولوجيات السنوي

) السيدة العذراء ( نصف الليل

أبائنا الرسل

de Maagd Maria Tijdens de Middernacht

onze vaders de apostelen

) السيدة العذراء ( عشية

يوحنا اإلنجيلي

de Maagd Maria Tijdens de Vespers

de Heilige Johannes de Evangelist

) السيدة العذراء ( باكر

مارمرقص

de Maagd Maria Tijdens de Metten

de heilige Markus de Evangelist

رئيس المالئكة ميخائيل

مارجرجس

de Aartsengel Michaël

de heilige martelaar Georgius

رئيس المالئكة غبلاير

األمير تواضروس المشرقي

de Aartsenge Ghabreej-iel

St Theodorus Anatolius

السمائيين

أبو سيفين

alle Hemelingen

heilige martelaar Philopater Mercurius

يوحنا المعمدان

مارمينا العجايبي

de heilige Johannes de Doper

de heilige martelaar Mina de Wonderdoener

De Jaarlijkse Doxologieen

الذوكصولوجيات السنوي

الشهيدة دميانة

البابا اثناسيوس

de heilige martelares Demiana

Doxologie voor de heilige paus Athanasius

الشهيدة بربارة ويوليانة

القديسة فيرينا

de heilige Barbara en de heilige Juliana

de heilige Verena

األنبا أنطونيوس

البابا كيرلس السادس

de heilige abba Antonius

Doxologie voor de heilige paus Cyrillus VI

األنبا بوال
De Heilige Paulus de Kluizenaar

البسي الصليب
Kleed het kruis aan

األنبا موسي األسود

البطريرك واالسقف

de heilige abba Mozes de Zwarte

de Patriarch en de bisschop

األنبا أرسانيوس

ختام الذوكصولوجيات

de heilige abba Arsenius,

Afsluiting van de Doxologieën

Doxologie voor de
Maagd Maria
Tijdens de Vespers

ذوكصولوجية للسيدة العذراء
في رفع بخور عشية

Ere `pcolcel `mMariam : qen nif3ov`i etca`p2wi :
caovinam `mpecmenrit : ectwbh `mmo4 e`hr3i `egwn .

Ere ep-solsel em Mariam, gen nie fie-oewie
etsa epshooi, sa oewie nam em pes menriet, es
toovh emmof e-ehrie e-khoon.
 خين نى فيؤوى إتصا إبشوى صا: إيرى إبسول سيل إم ماريام
. إسطوبه إمموف إإهرى إيجون: أوى نام إم بيس مينريت
Het sieraad van Maria, is in de hoogste
hemelen, aan de rechterhand van haar
geliefde, Hem vragende namens ons.
 تطلب:  عن يمين حبيبها:  فى السموات العلوية: وينة مريم
.منه عنا

Kata `fr35 e` ta4goc: `nge David qen piyalmoc:
ge ac`ohi `eratc `nge 5ovrw: caovinam `mmok `povro.

Kata efrietie etaf khoos, enzje Davied gen pie
epsalmos, zje as o-hie erats enzje tie oero, saoewie nam emmok ep oero.
:  إنجى دافيد خين بى إبصالموس: كاطا إفريتى إيطاف جوس
 سا أوى نام إمموك: جى إسؤهى إيراتس إنجى تى أورو
.إبؤرو
Zoals David heeft gezegd, in het Boek van de
Psalmen: “Aan Uw rechterhand O koning,
stond de Koningin”.
. كما قال داود في المزمور قامت الملكة عن يمينك أيها الملك

Colomwn mov5 `eroc : qen pigw `nte nigw : ge
tacwni ovoh ta`2feri : tapolic `mm3i I=l=3=m.

Solomoon moetie eros, gen pie khoo ente nie
khoo, zje tasoonie oewoh ta eshferie, ta polies
emmie Jerosaliem.
 جى طاسونى:  خين بيجو إنتى نى جو: سولومون موتى إيروس
. طابوليس إممى ييروساليم: أووه طا إشفيرى
Salomo heeft haar genoemd, in het Lied der
Liederen: “Mijn zuster en bruid, mijn ware stad
Jeruzalem.”
 مدينتى:  وقال أختى صديقتى:  فى نشيد األنشاد: سليمان دعاها
. الحقيقية أورشليم

A45m3ini jar `eroc: qen hanm32 `nran evsoci: ge
am3 `ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp `n`arwmata.

Aftie mienie ghar eros, gen han miesh en ran
ev etshosie, zje a-mie evol gen pek ie pos, oo
thie et sootp en aroomata.
:  خين هان ميش إنران إفتشوسى: أفتى مينى غار إيروس
 أوثى إت سوتب إن: جى آمى إيفول خين بيك إيبوس
.آروماطا
Hij heeft een teken van haar gegeven, met vele
eervolle namen, zeggende “Kom uit uw tuin, O
uitverkoren aroma.”
 قائال اخرجي من:  بأسماء كثيرة عالية: ألنه أعطى عالمة عنها
. أيتها العنبر المختار: بستانك

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

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.
 ناهرين:  أوتى إبروس طاتيس إي تين هوت: تين تيهو آرى بين ميفئى
. إنتيف كانين نوفى نان إيفول: بين تشويس إيسوس بخرستوس
Wij vragen u ،gedenk ons ،o trouwe voorspraak ،voor onze
Heer Jezus Christus ،dat Hij onze zonden vergeeft.

 أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: نس لك أن تذكرينا
. ليغفر لنا خطايانا:
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Doxologie voor de
Aartsengel Michaël

ذكصولوجية رئيس المالئكة
ميخائيـل

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:  إنثوف إيتوي إن شـورب: ميخائيل إب أرخون إن نا ني فيئوي
. إيف شمشي إم بي إمثو إم إبتشويس: ني 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:  هـــو األول: ميخائيـل رئيس السمائييـن
. يخـدم أمـام الـرب: المالئكيـة

Sare
V]
ouwrp
nan@
`nnefnai
nem
nefmetsenhyt@ hiten ni]ho `nte Mi,ayl@ pinis]
`nar،yaggeloc.
Sha-re Efnoetie oe-oorp nan: en nef nai nem nef
met shenhiet: hieten nie tieho ente Miecha-iel: pie
nieshtie en arshie ankhelos.
:  إن نيف ناي نيم نيف ميت شينهيت: شاري إفنوتي أو أورب نان
. بي نيشتي إن أرشي أنجيلوس: هيتين ني تيهو إنتي ميخائيل
God zendt tot ons: Zijn genade en barmhartigheid:
door de smekingen van Michaël: de grote
aartsengel.

:  بسـؤال ميخائيـل:  مراحمه ورأفاته: إن اللـه يُـرسل لنـا
.رئيس المالئكـة العظيــم

Saujwk `ebol `nje nikarpoc@ hiten nentwbh
`mMi,ayl@ je `n;of etqent `eqoun `eV]@ ef]ho
`e`hryi `ejwn.
Shav khook evol enzje nie karpos: hieten nen toobh
em Miecha-iel: zje enthof et gent e-goen e-Efnoetie:
ef tieho e-ehrie e-khoon.
 جي:  هيتين نين طوبه إم ميخائيل: شافجوك إيفول إنجي ني كاربوس
. إف تيهو إإهـري إيجون: إنثوف إت خنت إيخون إفنوتي
De oogst wordt vervolmaakt: door de voorbeden
van Michaël: want hij is dicht bij God: en vraagt
Hem namens ons.

:  ألنه قريــب الى اللـه:  بطلبــات ميخائيــل: وتكمــل األثمار
.يس ل عنــــــا

Taio niben e;naneu@ nem dwron niben etjyk
`ebol@ eunyou nan `ebol `m`pswi@ hiten `Viwt `nte
niouwini.
Tajo nieven ethna-nev: nem dooron nieven et zj-iek
evol: ev neejoe nan evol e-epshooi: hieten Efjoot
ente nie oe-ooinie.

:  نيم ذورون نيفين إت جيك إيفـول: طايـو نيفين إثنا نيف
. هيتين إفيـوت إنتي ني أو أويني: إفنيو نان إيفـول إم إبشوي
Iedere gave die goed is: en elk geschenk dat
volmaakt is: daalt van boven neder: van de Vader
der lichten.

 إنما تهبط لنـا من فـوق:  وكل موهبة تامة: كل عطية صالحة
. من عنـد أبى األنــوار:

Marenhwc `nten]`wou@ `ntenouwst `n}`triac =e;
= =u@
etoi `n`omooucioc@ e;myn `ebol sa `eneh.

Maren hoos en ten tie oo-oe: en ten oe-oosht
en tie Etreejas eth-oe-wab: et oi en omooesios: eth-mien evol sha eneh.
 إن تين أوأوشت إن تي إترياس:مارين هـوس إن تين تي أوأو
. إثمين إيفـول شا إينيه:  إت أوي إن أومو أوسيوس: إثؤواب
Laat ons prijzen en verheerlijken: en knielen
voor de Heilige: Wezensgelijke Drie-eenheid:
die tot in eeuwigheid is.
 المساوي الـدائم:  ونسجـد للثالوث القـدوس: فلنسبح ونمجــد
. إلى األبــد:

Ari`precbeuin `e`hryi ejwn@ w pi`ar،yaggeloc =e;
= =u@
Mi،ayl `par,wn `nna nivyou`i@ `ntef,a nennobi
nan `ebol.

Arie epres-ve-vien e-ehrie e-khon: oo pie arshie
ankhelos eth-oe-wab: Miecha-iel ep argoon en na
nie fie-oewie: entef ka nen nove nan evol.
:  أو بي أرشي آنجيلوس إثؤواب: أري إبريسفيفين إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول: ميخائيل إب أرخون إن نا ني فيؤوي
Wees onze voorspraak: o heilige aartsengel:
Michaël het hoofd van de hemelingen: dat Hij onze
zonden vergeeft.
:  ميخائيـل رئيس السمائييـن:  يارئيـس المالئكة الطاهـر: إشفـع فينــا
.ليغفــر لنــا خطايانــــا
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Doxologie voor de
Aartsenge
Ghabreej-iel

ذكصولوجية رئيس المالئكة
غبريال

* Gabriyl pi`aggeloc @ afnau `erof `nje Daniyl @
efoh`i `eratf hijen nefvat @ hijen nen`cvotou
`m`viaro.
* Gabriël pie ankhelos ،af naf irof inzje Daniiel ،ef-ohie iratf hizjen nef-fat ،hizjen nen is
fotoe im if-jaro.

 إف:  أفناف إيروف إنجي دانييل: * غبرييل بي أنجيلوس
. هيجين نين إفوتو إم إفيارو: اوهي إيراتف هيجين نيف فات
* Gabriël de aartsengel ،is door Daniël
gezien ،staande op zijn voet ،bij de oever van
de rivier.
 على شاطىء:  واقفا على قدميه:  رآه دانيال: * غبلاير المالك
.النهر

*Afcouten tefjij `ebol @ `nou`inam sa `e`hryi `e`tve
@ `etafwrk `mvyet`[oci @ vy`etsop sa `eneh.
* Afsoten tef-zjizj ivol ،in owie-nam sha i-ihrie
i-etfe ،itaf khok imfie et-etshosie ،fie-etshop
sha ieneh.

 إن اووي نام شا إإهري إإتفي: * أف سوتين تيف جيج إيفول
. في إتشوب شا إينية:  إيطاف اورك إم في إتتشوسي:
* Terwijl hij ophief ،zijn rechterhand naar de
Hemel ،zwoor hij bij de Allerhoogste ،die
eeuwig leeft.
. الدائم إلى األبد:  وحلف بالعلى:  إلى السماء: * ومد يده اليمنى

* Je icjen oucyou sa oucyou @ sa `tkevasi `nte
oucyou @ sa `pjwk `ebol `nte nihoracic @ `anok
]natamok `erwou.
* Zje is-zjen o-sie-o sha o-sie-o ،sha it-kefash-i inte o-sie-o ،sha ip-khok ivol inte nie
horasis ،anok tie na-ta-mok er-o-oe.
:  شا إت كي فاشي إنتي اوسيو: * جي يس جين اوسيو شا او سيو
 أنوك تي نا طاموك: شا إب جوك إيفول إنتي ني هوراسيس
.إيرواو
* Zeggende: “een tijd ،tijden ،en een halve
tijd ،tot deze dingen voleindigd zijn ،zal ik je
laten zien.
:  إلى تمام الرؤيا:  وإلى نصف زمان: * قائال من زمان إلى زمان
.أنا أخبرك بها

* Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ w
` pi`ar،`aggeloc =e=;=ui@
Gabriyl pifaisennofi@ `ntef,a nennobi nan
ebol.
* Arie ipres-ve-vien ie-ehrie ie-khon ،o pie
arshie ankhelos es-o-web ،Ghabriël pie fai
shen-nofi ،intef ka nen novi nan ivol.
:  أو بي أرشي آنجيلوس إثؤواب: * أري إبريسفيفين إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول: غبرييل بي فاي شين نوفي
* Wees
onze
voorspraak
،O
heilige
aartsengel ،Gabriël de boodschapper ،dat Hij
onze zonden vergeeft.
... ليغفرلنا:  غبلاير المبشر: يا رئيس المالئكة الطاهر: * اشفع فينا
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Doxologie voor alle
Hemelingen
ذكصولوجيـة للسمائييـن

sasf `nar،yaggeloc @ ce`ohi `eratou euerhumnoc @
`mpe`m;o `mpipantokratwr@ eusemsi `mmuctyrion
ethyp.
Shashf en arshie ankhelos: se o-hie eratoe ev erhiemnos: em pe emtho em pie pan-tokrator: ev
shem-shie em miestierion et-hiep.

: سيؤهى إيراطو إف إرهيمنوس: شاشف إن إرشى أنجيلوس
 إف شيمشى إم ميستيريـون: إمبى إمثو إمبى باندوكراطور
.إتهيب
Zeven aartsengelen: prijzen terwijl zij staan: voor
de Pantokrator: en dienen het verborgen mysterie.

:  أمام الضابط الكـل:  وقـوف يسبحـون: سبعة رؤسـاء مالئكة
.يخدمـون الســر الخفي

Mi،ayl pe pihouit@ Gabriyl pe pimah `cnau@
Ravayl pe pimah somt@ kata `ptupoc `n}`triac.

Miecha-iel pe pie hoewiet: Ghabrie-jiel pe pie
mah esnav: Rafa-iel pe pie mah shomt: kata
ep-tiepos en tie Etreejas.
 رافائيل بى: غابرييل بى بى ماا إسناف:ميخائيل بى بى هويت
. كاطا إبتيبوس إن تى إترياس:بى ماا شومت
Michaël is de eerste: Gabriël is de tweede: Rafaël is
de derde: een symbool van de Drie-eenheid.

: رافائيل هـو الثالث: غبريال هـو الثاني:ميخائيل هو األول
.كمثال الثالوث

Couriyl Cedakiyl@ Cara;iyl nem Ananiyl@
nainis] `nreferouwini =e=;=u@ nyetwbh `mmof `e`hryi
`ejen picwnt.
Soerie-jiel: Sedakie-jiel: Sarathie-jiel nem Ananiejiel: nai nieshtie en ref er oe-ooinie eth-oe-wab: nie
e-toobh emmof e-ehrie ezjen pie soont.
 ناى نيشتى إنريف إر:  ساراثييل نيم آنانييل: سورييل سيداكييل
. نى إت طوبه إمموف إإهرى إيجين بي سونت: أوؤينى إثؤواب
Soriël ،Sedakiël: Sarathiël en Ananiël: de grote
heilige stralenden: die tot Hem bidden voor de
schepping.

 هؤالء المنيرون العظماء:  سراثيال وأنانيال: سولاير سداكيال
. يطلبـون منه عن الخليقــة: األطهار

Ni،erobim nem niCeravim@ ni`;ronoc nimet=o=c
nijom@ pi`ftoou `nzwon `n`acwmatoc@ etfai qa
piharma `n;eoc.
Nie Sheroebiem nem nie Serafiem: nie ethronos nie
met tshois nie khom: pie eftoe en zoo-on en
asoomatos: et fai ga pie harma en The-os.
 نى إثرونـوس نى ميت تشويس نى: نى شيروبيـم نيم نى سيرافيـم
. إتفاى خابي هارما إن ثيـؤس: بى إفتـو إنزوؤن إن آسوماطوس:جوم
De Cherubim en de Serafim: de Tronen ،
Heerschappijen en Machten: en de vier
onlichamelijke Wezens: die de Troon van God
dragen.
 واألربعـة:  الكراسي واألرباب والقـوات: الشاروبيـم والسيـرافيـم
. الحاملون مركبة اللـه:مخلوقـات غيـر المتجسدين

Pijout `ftou `m`precbuteroc@ qen ]ek`klyci`a `nte
nisorp `mmici@ `euhwc `erof qen oumetatmounk@
euws `ebol eujw `mmoc.
Pie khoet eftoe em epresvieteros: gen tie eklieseeja
ente nie shorp em mesie: ev hoos erof gen oe-met at
moenk: ev-oosh evol ev-khoo emmos.
 خين تى إككليسيا إنتى ني: بى جوت إفتـو إم إبريسفي تيـروس
 إفـؤش:  إف هـوس إيـروف خين أوميت أطمونك: شورب إم ميسى
.إيفـول إفجـو إموس
De Vierentwintig Oudsten: in de kerk der
eerstgeborenen: prijzen Hem onophoudelijk:
roepende en zeggende.
 يسبحونـه بال:  في كنيســة األبكـار: األربعة والعشـرون قسيســا
: صارخيـن قـائليــن: فتـور

Je agioc o` :eoc@ nyetswni matal[wou@ agioc
Ic،uroc@ nyetauenkot P=o=c ma`mton nwou.

Zje akhios o The-os: nie et shoonie ma taletshoo-oe: akhios is shiros: nie etav en kot
Epshois ma emton noo-oe.
 آجيوس:  نى إتشونى ماطالتشوؤ: جى آجيوس أوثيؤس
 نى إيطاف إنكـوت إبتشويس ما إمطون نوؤ: يسشيروس
“Heilige God: de zieken genees hen: Heilige
Sterke: schenk rust aan de ontslapenen o
Heer.
 الراقــدين:  قـدوس القـوي:  المرضي إشفهـم: قـدوس اللـه
.يارب نيحهـم

Agioc A;anatoc@ `cmou `etek`klyronomi`a@ mare
peknai nem tekhiryny@ oi `ncobt `mpeklaoc.

Akhios athanatos: esmoe e-tek eklieronomeeja: ma-re pek nai nem tek hierienie: oi en
sovt em pek la-os.
 مارى:  إسمو إيتيــك إكليرونوميا: آجيــوس آثاناطــوس
. أوى إنســوبت إمبيك الؤس: بيــك ناى نيم تيــك هيرينى
Heilige Onsterfelijke: zegen Uw erfdeel: en
moge Uw genade en vrede: een vesting zijn
voor Uw volk.
 ولتكن رحمتـك:  بارك ميـراثـك: قـدوس الذي ال يموت
. حصنا لشعبـك: وسالمك

Je `,ouab ouoh `,ouab@ `,ouab P=o=c cabaw;@ `tve
nem `pkahi meh `ebol@ qen pek`wou nem pektaio.

Zje ek-oe-wab oewoh ek-oe-wab ek-oe-wab
Epshois sava-oot: etfe nem epkahie meh evol:
gen pek oo-oe nem pek tajo.
: إكـؤواب إبتشـــويس صاباؤوت: جى إكـؤواب أووا إكـؤواب
 خين بيــــــك اواونيـــم بيــك: إتفى نيـــم إبكاهى ميه إيفــول
.طايـو
Heilig ،heilig ،heilig: is de Heer der Heerscharen:
hemel en aarde zijn vol: van Uw glorie en Uw eer.”

 السماء واألرض:  رب الصباؤوت: قـدوس قـدوس قـدوس
. من مجـدك وكرامتــك: مملوءتان

Ausanjoc `mpi =a=l@ sare nan nivyou`i ouoh
`mmwou@ je agioc `amyn =a=l@ pi`wou va pennou] pe.

Af shan khos em pie allieloeja: sha-re na nie
fie-oe-wie oewoh em moo-oe: zje akhios
amien allieloeja: pie oo-oe fa Pennoetie pe.
 شــارى نانى فيـــؤوى أووا: أفشان جــوس إمبى آلليلويــا
 بى أوؤفـــا بيـــن:  جى آجيــــوس آميــن الليلويـــا: إممــوؤ
.نــوتى بى
En wanneer zij zeggen Halleluja: antwoorden de
hemelingen: “Heilig amen halleluja: glorie zij aan
onze God.”

 قــدوس:  يتبعهم السمائيـون قائليـن: إذا ما قالـوا هلليلويا
.  المجــد هــو إللهنا: آميـن هلليلويا

A=r=ipr ... @ ni`ctrati`a `naggelikon@ nem nitagma
`nepouranion@ `ntef ,a nennobi nan ebol.

Arie epres ve-vien e-ehrie e-khoon: nie strateeja en ankheliekon: nem nie taghma en
epoeranion: entef ka nen novie nan evol.
:  نى ستراتيا إن أنجيليكون: أري إبريسفيفيـن إإهري إيجون
. إنتيف كانين نوفي نان ايفول:نيم نى طاغما إن إيبورانيـون
Wees onze voorspraak: o engelenscharen: en de
hemelse rangen: dat Hij onze zonden vergeeft.

 والطغمــــات:  أيهــا العساكـــر المالئكيـــة: إشفعــوا فينا
. ليغفـــــر لنا خطايانا: السمائيــــة
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Doxologie voor de
heilige Johannes de
Doper
ذكصولوجيـة للقـديس يوحنـا
المعمـدان

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.

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

 فى:  أنى عمدت مخلصي:  في األناجيل األربع: شهد يـوحنـا
.مياا األردن

Ainau `epi`Pneuma =e;
= =u@ etaf`i epecyt `ebolqen
`tve@ aicwtem `e`t`cmy `nte `Viwt@ ec`ws ebol ecjw
`mmoc.
Ai nav e-pie Pnevma eth-oewab ،etaf ie e-pesiet evol
gen etfe ،ai sootem e-et esmie ente Efjoot ،es-oosh
evol es khoo emmos.
 أيسوتيم: إيتاف اي إبسيت إيفول خين إتفى:آيناف إبي إبنفما إثؤواب
. إس اوش إيفول إسجو امموس: اي إت إسمى إنتى إفيوت
Ik zag dat de Heilige Geest ،nederdaalde uit de
hemel ،ik hoorde de stem van de Vader ،roepende
en zeggende:

 وسمعت:  عندما نزل من السماء: ونظرت الـروح القـدس
. صارخـا قائال: صوت اآلب

Je vai pe Pasyri pamenrit@ e` ta ta'u،y ]ma]
`nqytf@ afer paouws cwtem `ncwf@ je `n;of pe
pireftanqo.
Zje fai pe Pashierie pa menriet ،e-ta ta psieshie tie
matie en gietf ،af er pa oe-oosh sootem ensoof ،zje
enthof pe pie ref tan-go.
: إيطاطا إبسيشى تى ماتى إنخيتس: جى فاى بى باشيرى بامنيريت
. جى إنسوف بى بيريف تانخو: أف إير با اواوش سوتيم إنسوف
Dit is Mijn Geliefde Zoon ،in wie mijn ziel behagen
heeft ،Hij doet mijn wil luistert naar Hem ،want
Hij is de Levengever.”

 وصنع مشيئتي:  الذى سرت به نفسي: هــذا هــو إبنى حبيبي
. ألنه هـو المحيي: اسمعـوا له

Ari`precbeuin `e`hryi `ejwn@ w
`
pi`prodromoc
`mbaptictyc@ Iwannyc piref]wmc@ `ntef,a
nennobi nan ebol.
Arie pres-vevien e-ehrie e-khoon ،oo pie prodromos
em vaptiesties ،Jo-annies pie ref tie ooms ،entef ka
nen novie nan evol.
 أوبى إبروذروموس ام فابتيس تيس: أرى إبريسفيفين إإهرى إيجون
. انتيف كانين نوفى نان إيفول:  يؤانس بى ريفتى اومس:
Wees onze voorspraak ،o voorloper en doper ،
Johannes de Doper ،dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفر لنـا:  يوحنا المعمدان:  أيها السابِ الصابغ: اشفع فينا
.خطايانا
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Doxologie voor onze
vaders de Apostelen
ذكصـولـوجيـة لآلبـاء الـرسـل

Kurioc
Iycouc
Pi`,rictoc@
afcwtp
`nnefapoctloc@ `ete Petroc nem An`dreac@
Iwannyc nem Iakwboc.
Kierios Iesoes pie Egriestos ،af sootp en nef
apostolos ،e-te Petros nem Anedreas ،Jo-annies
nem Jakobos.
 أف صوتب إن نيف آبوسطولوس: كيريوس إيسوس بي إخرستوس
. يؤانس نيم ياكوبوس:  إيتى بيتروس نيم أنذرياس:
Onze Heer Jezus Christus: heeft Zijn apostelen
gekozen: dat zijn Petrus en Andreas: Johannes en
Jakobus.

 وهم بطـرس وأنـدراوس:  اختار رسله: الـرب يسـوع المسيح
. ويوحنـا ويعقـوب:

Loipon Villippoc nem Ma;eoc@ Bar;olomeoc
nem :wmac@ Iakwboc `nte Alveoc@ nem Cimwn
pikananeoc.
Liepon Filippos nem Matte-os ،Bartholome-os
nem Toomas ،Jakobos ente Alfe-os ،nem Siemon
pie Kana-ne-os.
:  بارثولوميؤس نيم توماس: ليبون فيليبـوس نيم ماتثيـؤس
. نيم سيمون بى كانانيـؤس: ياكوبـوس إنتى ألفيؤس
En ook Filippus en Mattheus: Bartolomeus en
Tomas: Jakobus de zoon van Alfeus: en Simon de
Kanaäniet.

:  ويعقـوب بني حلفي:  وبرثولماوس وتوما: وفيلبس ومتى
.وسمعان القاناني

:addeoc nem Mat;iac@ Pauloc nem Markoc nem
Loukac@ nem `pcepi `nte nyma;ytyc@ nyetaumosi
`nca Pencwtyr.
Thaddeos nem Matthias ،Pavlos nem Markos nem
Loekas ،nem epsepie ente nie mathieties ،nie etav
moshie ensa Pensootier.
 نيـم:  بافلــوس نيـم ماركـوس نيـم لوكاس: تاديـؤس نيـم ماتثيــاس
. نى إيطــاف موشى إنسابيـن سوتيــــر: إبسيبى إنتى نى ماثيتيــس
Taddeus en Mattias: Paulus: Marcus en Lucas: en
de overige discipelen: die onze Verlosser hebben
gevolgd.

 وبقيـة التالميــذ:  وبولس ومرقس ولوقـا: وتداوس ومتياس
. الذين تبعــوا مخلصنا:

Mat;iac vyetafswpi@ `n`tsebi`w `nIoudac@ nem
`pjwk `ebol nem `pcepi@ `nnyetaumosi `nca
Decpota.
Matthias fie etav shoopie ،en et-shevio en Joedas ،
nem ep khook evol nem epsepie ،nie etav moshie
ensa zespota.
 نيـم إبجـوك:  إن إتشيفيـو إن يـوداس: ماتثياس في إيطاف شـوبى
. نى إيطاف موشى إنسا ذيس بوطــا: إيفـول نيـم إبسيبى
Matthias werd gekozen: in plaats van Judas: en
vulde de overigen aan: die de Meester hebben
gevolgd.

: وكامل بقيـة التالميذ:  عوضا عن يهـوذا: متياس الـذي صار
.الذين تبعـوا السيـد

Apou`qrwou senaf `ebol@ hijen `pho `m`pkahi
tyrf@ ouoh noucaji auvoh@ sa auryjc
`n]oikoumeny.

A-poe egroo-oe shenaf evol ،hiezjen ep-ho em
ep kahie tierf ،oewoh noe sazj-ie av foh ،sha
avriekhs en tie ie-koemenie.
:  هيجين إبهـو إم إبكاهى تيـرف: آبو إخـروؤ شيناف إيفـول
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووا نوصاجى أف فـوا
Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.

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

Twbh ....@ w
`
na=o=c `nio] `n`apoctoloc@ nem
pi`sbe`cnau `mma;ytyc@ `ntef,a nenobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon ،oo natshois en
jotie en apostolos ،nem pie eshve esnav emmathieties ،entef ka nen novie nan evol.

 نيــم بى:  أوناتشــويس إنيـوتى إن آبوسطولـوس: ...طوبه
... إنتيف: إشفى إسنــاف إمماثيتيــس
Bid tot de Heer namens ons: mijn meesters en
vaders de apostelen: en de 72 discipelen: dat Hij
onze zonden vergeeft.

 واإلثـنان والسبعـون:  يا سادتي اآلبـاء الرسـل:.…أطلبوا
..… ليغفــر: تلميذا
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De doxologie voor de
Heilige Johannes de
Evangelist

ذكصـولـوجيـة القديس يوحنا
اإلنجيلي

Iwann3c pipar0enoc: `p23ri `nZebedeoc : `ebol qen
nirem `mB3dcaide : qen `tfvl3 `nte Zebolon.
Joannes pi parsenos ،ipshirie in Zebede-os ،
ivol gen ni rem im Bit-saide ،gen it filie inte
Zebolon.

 إيفول خين:  إبشيري إنزي في ذيؤس: يؤانس بي بارثينوس
. خين إتفيلي إنتي ذي فولون: ني ريم إم فيذ صاي ذي
Johannes de Maagd ،de zoon van Zebedeus ،
een bewoner van Betsaida ،van de stam van
Zebulon.

 من سبط:  من أهل بيت صيدا:  إبن زبدي: يوحنا البتول
. زبولون

A4cwtp `mmo4 `nge P==x=c : a4`erovma03t3c na4 :
ovoh pi`apoctoloc : na4mei `mmo4 `ema2w.
Af sotp immof inzje Pegrestos ،af er omasities naf ،owoh pi apostolos naf me immof
e-ma-sho.

اوماثيتيس
ُ  أف إير: أفسوتب إمموف إنجي بي إخريستوس
. ناف مي إمموف إماشو:  اووا بي أبوسطولوس: ناف
Christus heeft hem gekozen ،en heeft hem
een discipel gemaakt voor Zichzelf ،en ook
een apostel ،en hij had Hem erg lief.

 وكان يحبه:  ورسوال:  وصيره تلميذا له: إختاره المسيح
. جدا

` 0o4 on menenca pid3pnon: a4rwteb `mmo4 e` N
`hr3i `egen: `0mectenh3t `mpen=c=w=r: ovoh a4goc nim
f3e0nat3ik.
Insof on menensa pi zipnon ،af roteb immof ie
ehrie iezjen ،is mes tenhiet im Pensotier ،
owoh af khos nim fie esnatiek.

:  أفروتيب إمموف إإهري إيجين: إنثوف اون مينينصا بي ذيبنون
.  اووا أفجوس نيم في إثناتيك: إثميس تينهيت إم بين سوتير
Ook na het avondmaal ،rustte hij op de
schouder ،van onze Verlosser en zei tot Hem ،
“Wie zal U verraden.”

 وقال من:  إتكأ على صدر مخلصنا: وهو أيضا بعد العشاء
.  الذي يسلمك: هو

N
` 0o4 on e` ta4cagi e0b3t4: `nge P=x=c qen rw4 =e0
= v:
ge `e2wp ei2anovw2 `exa4: `efai 2a5`i `aqok `ncwk.
Insof on etaf sazj-ie esvietf ،inzje Pegrestos
gen rof es-o-web ،zje e-shop e-shan o-osh e
kaf ،e fai shatie ie a-gok insok.

 إنجي بي إخريستوس خين: إثنوف اون إيطاف صاجي إثفيتف
 إفاي شاتي: اواووش إكاف
ُ  جي إشوب ي شان: روف إثؤواب
. أخوك إنثوك
Christus heeft van u gesproken ،door Zijn
heilige mond ،“Indien ik wil dat hij blijft totdat
ik kom ،wat gaat het u aan?”

 إذا:  من أجله المسيح بفمه الطاهر: وهو ايضا الذي تكلم
.  لحين مجيئي فماذا لك: إردت ان أجعله يبقى

Ovoh menenca map `nrompi: e` 5anactacic =e=0v:
a4`cqai `mpe4evajjelion: a4hiwi2 `mmo4 qen
pikocmoc.
Owoh menensa map in rompie ،e tie
anastasies es-o-web ،af is gai im pef
ankhelion ،af hi oish immof gen pi kosmos.

 أف:  إيتي أناسطاسيس إثؤواب: اووا مينينصا إن رومبي
 آف هي اويش إمموف خين بي: إسخاي إمبيف إف أنجيليون
. كووموس
En na dertig jaren ،na de Heilige Opstanding ،
schreef hij zijn Evangelie ،en predikte tot de
wereld.
 وكرز به في العالم:  كتب إنجيله:  للقيامة المقدسة: وبعد ثالثين سنة

Xere nak w
` pipar0enoc: xere pievajjelict3c:
xere pi`apoctoloc: `nte P=x=c ovoh ma03t3c.
Shere nak o pi parsenos ،shere pi
evankhelisties ،shere pi apostolos ،inte
Pegrestos owoh masities.

:  شيري بي إف أنجيليستيس: شيري ناك اوبي بارثينوس
. إنتي بي إخريستوس اووا ماثيتيس: شيري بي أبوسطولوس
Wees gegroet maagdelijke ،wees gegroet
evangelist ،wees gegroet apostel ،en discipel
van Christus.

:  السالم لرسول:  السالم لالنجيلي: السالم لك أيها البتول
. المسيح وتلميذه

`Wovniatk qen ovme0m3i: w
` pimenrit `nte P=x=c:
Iwann3c picwtp `mm3i: `p23ri `nZebedeoc.
O-oe ni-jetk gen oe-mesmie ،o pi menriet inte
Pegrestos ،Joannes pi sotp immie ،ipshirie in
Zebede-os.

 اوبي مينريت إنتي بي إخريستوس: اوميثمي
ُ اوواونياتك خين
ُ
.  إبشيري إنزيفي ذيؤس:  يؤانيس بي سوتب إممي:
Waarlijk gezegend bent u ،O geliefde van
Christus ،Johannes de ware gekozene ،de
zoon van Zebedeus.

 يوحنا المختار الحقيقي:  يا حبيب المسيح: طوباك بالحقيقة
.  ابن زبدي:

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : w
` pipar0enoc `nevajjelict3c :
I=w=a pi`apoctoloc : `nte4xa nennobi nan `ebol.

Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon ،o pi
parsenos in evankhelisties ،Joannes pi
apostolos ،intef ka nen novi nan ivol.
 اوبي بارثينوس إن إف أنجيليستيس: طوبه إم إبشويس إإهري إيجون
. إنتيف كانين نوفي نان إيفول:  يؤأنس بي أبوسطولوس:
Bidt tot de Heer namens ons ،O maagd en
evangelist ،Johannes de apostel ،dat Hij onze
zonden vergeeft.

 ليغفر لنا:  يوحنا الرسول:  أيها البتول اإلنجيلي: اطلب من الرب عنا
.خطايانا
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Doxologie voor de
heilige Markus de
Evangelist

ذكصـولـوجية للقـديس
مارمـرقـس البشيـر

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

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

Ak`i akerouwini `eron@ hiten pekeuaggelion@
ak`tcabon `m`Viwt nem Psyri@ nem Pi`pneuma =e=;=u.

Ak-ie ak er oe-ooinie eron: hieten pek ev
ankhelion: ak et savon em Efjoot nem
Epshierie: nem pie Pnevma eth-oe-wab.
 أك:  هيتين بيك إيف إنجيليون: أكئى أكئير أوؤينى إيرون
. نيم بى إبنفما إثـؤواب: إتسافون إم إفيـوت نيم إبشيرى
U kwam en verlichtte ons: door uw
Evangelie: en leerde ons de Vader en de
Zoon: en de Heilige Geest.
 والــروح:  وعلمتنا اآلب واإلبن: بإنجيلك: أتيت وأنرت لنـا
.القــدس

Akenten `ebolqen `p,aki@ `eqoun `epiouwini `mmyi@
aktemmon `mpiwik `nte `pwnq@ etaf`i `epecyt
`ebolqen `tve.
Ak enten evol gen ep kakie: e-goen e-pie oe-ooinie
emmie: ak tem-mon em pie ooik ente ep oon-g: etaf
ie e-pesiet evol gen etfe.
 أكتيمون:  إيخون إيبى أوؤينى إممى: أك إينتين إيفول خين إبكاكي
. إيطاف إى إيبيسيت إيفـول خين إتفى: إمبى أويك إنتى أبؤن
U bracht ons uit het donker: naar het Ware Licht:
en gaf ons van het Brood des Levens: dat uit de
hemel is neergedaald.

 وأطعمتنا خبـز:  إلى النـور الحقيقي: وأخرجتـنا من الظلمة
. الـذي نـزل من السماء: الحياة

Au[i`cmou `n`qryi `nqytk@ `nje nivuly tyrou `nte
`pkahi@ ouoh nekcaji auvoh@ sa auryjc
`n]oikoumeny.
Av etshie esmoe en egrie en gietk: enzje nie fielie
tieroe ente ep kahie: oewoh nek sazj-ie av-foh:
sha av-riekhs en tie ie-koemenie.
: إنجى نى فيلى تيـرو إنتى إبكاهى: أفتشى إسمو إن إخرى إنخيتك
. شا أفريجس إنتى إيكومينى: أووا نيك ساجى أف فـوا
Al de stammen van de aarde: werden gezegend
door u: en uw woorden hebben gereikt: tot de
einden der wereld.

 أقطـار:  وأقـوالـك بلغت إلى:  كل قبائـل األرض: تباركت بك
.المسكونة

<ere nak w
` pimarturoc@ ,ere pieuaggelictyc@
,ere pi`apoctloc@ abba Markoc pi;ewrimoc.

Shere nak oo pe martieros: shere pe ev
ankheliesties: shere pe apostolos: Markos pie
theo-riemos.
:  شيرى بى إيف آنجيليستيس: شيرى ناك أوبى مارتيروس
. ماركوس بى ثيؤريموس: شيرى بى آبوسطولوس
Wees gegroet o martelaar: wees gegroet
Evangelist: wees gegroet apostel: Markus de
Godziener.
:  السالم للـرسول:  السالم لإلنجيلي: السالم لك أيها الشهيـد
.مرقـس نا ــر اإلله

Twbh ....@ w
` pi;ewrimoc `neuaggelictyc@ abba
Markoc pi`apoctoloc@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie theoriemos en ev ankheliesties: Markos pie apostolos:
entef ka nen novie nan evol.

 ماركوس:  اوبى ثيؤريموس إن إيف آنجيليستيس: ... طوبه
. إنتيف كانين نوفى نان إيفــول: بى آبوسطولوس
Bid tot de Heer namens ons: o Godziener en
Evangelist: Markus de apostel: dat Hij onze zonden
vergeeft.

:  مرقـس الـرسول:  يا نا ـر اإلله اإلنجيلي: ….. أطلب
.ليغفــر لنـا خطـايانـا
Index van De Doxologieen - فهرس الذوكصولوجيات

Doxologie voor de
heilige martelaar
Georgius (St. Joris)
ذكصولوجية للشهيد
مارجرجس

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-oewab 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.

 ملكا70  وال:  القـديس جاورجيوس: سبع سنين أكملها
. يحكمـون عليه كل يــوم: منافقيـن

Mpou`svwnh `mpeflogicmoc@ oude pefnah]
etcoutwn@ oude tefnis] `n`agapy@ `eqoun `e`pouro
P=,=c.
Em poe esh foonh em pef lokhiesmos: oe-ze pef
nahtie et soe-toon: oe-ze tef nieshtie en aghapie: egoen ep oero Piegristos.
:  اوذى بيف ناهتى إتسوتون: إمبو إشفونه إمبيف لوجيسموس
. إيخون إبؤرو بى إخرستوس: أوذى تيف نيشتى إن آغابى
Zij konden zijn gedachten niet veranderen: noch
zijn oprechte geloof: noch zijn grote liefde: voor
Christus de Koning.

 وال عظم:  أفكارا وال إيمانه المستقيم: ولم يقدروا أن يُميلوا
. في الملك المسيح: محبته

Nafer'lin nem Dauid@ je aukw] `eroi `nje
nie;noc tyrou@ alla qen `vran `nI=y=c Panou]@ ai[i
`mpa[i `m`psis nemwou.
Naf er epsalien nem Davied: zje av kootie eroi enzje
nie ethnos tieroe: alla gen efran en Iesoes Panoetie:
ai-etshie em pa etshie em ep shiesh ne-moo-oe.
:  جى آفكوتى إيروى إنجى نى إثنوس تيرو: ناف إيربسالين نيم دافيد
 آيتشى إمباتشى إم إبشيش: الال خيـن إفران إن إيسوس بانوتى
.نيمـوؤ
Hij zong met David: “Alle volken omringden mij:
maar in de naam van Jezus mijn God: heb ik het
hun vergolden.”
 لكن بإسم يسـوع:  قائال أحاط بي جميع األمم: وكان يـرتـل مع داود
. إنتقمـت منهم: إلهي

Ounis] gar pe pektaio@ w
` pa=o=c `pouro Gewrgioc@
ere P=,c rasi nemak@ qen Ieroucalym `nte `tve.

Oe-nieshtie ghar pe pek tajo: oo pa tshois ep
oero Georgios: e-re Piegristos rashie nemak:
gen Jerosaliem ente etfe.
:  أوباتشويس إبــؤرو جيـؤرجيوس: أونيشتى غــار بي بيك طايــو
. خين ييـروســاليــم إنتى إتفيــه: إيــرى بي إخرستوس راشى نيمــاك

Groot is uw eer: o mijn meester en koning
Georgius; Christus verblijdt zich met u: in
het hemelse Jeruzalem.
 المسيح: ياسيـدي الملك جاورجيوس:عظيمة هي كرامتك
. في أورشليم السمائية:يفـرح معـك

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij `ngenneoc@
,ere pia;lovoroc@ pa=o=c `pouro Ge`wrgioc.

Shere nak oo pie martieros: shere pie etshoikh en khen-ne-os: shere pie athloforos:
pa tshois ep oero Georgios.
:  شيــرى بى تشويج إنجن ني أوس: شيــرى ناك اوبى مارتيــروس
. باتشــويس إبــؤرو جيؤرجيـــــوس:شيــرى بى أثـلوفــوروس

Wees gegroet o martelaar: wees gegroet
moedige held: wees gegroet overwinnaar:
mijn meester koning Georgius.
 السالم:  السالم للشجاع المجاهـد: السالم لك أيها الشهيـد
. سيـدي الملك جاورجيوس: لالبس الجهاد

Twbh ....@ `w pi`a;lovoroc `mmarturoc@ pa=o=c
`pouro Ge`wrgioc@ `ntef ,a nennobi nan ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie
athloforos em martieros: pa tshois ep oero
Georgios: entef ka nen novie nan evol.

 باتشويس:  أوبى أثـلوفــوروس إممارتيــروس:....طوبه
... إنتيف: إبـؤرو جيؤرجيــوس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende
martelaar: mijn meester koning Georgius: dat Hij
onze zonden vergeeft.

 سيدي الملك جاورجيوس:  أيها الشهيـد المجاهـد: …. أطلب
... ليغفــر:
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Doxologie van
St Theodorus
Anatolius

ذكصولوجية األمير
تواضروس المشرقي

*` `N;ok oumou`i efhelhem @ qen `;my] `nnipolemoc
@
`ejen
ou`h;o
efhemhem
@
:eodwroc
pi`Anatoleoc.
* Enthok oe-moewie ef hel-hem, gen ethmietie en nie polemos, ezjen oe-eh-tho ef
hem-hem, Theodoros pie anatole-os.
 إيﭽين:  خين إثميتي إن ني بوليموس: * إنثوك اوموؤي إفهيل هيم
.  ثيؤدوروس بي اناطوليؤس: او إهثو إفهيم هيم
ُ
* U bent de overwinnende leeuw, in het
midden van de oorlog,،op het schreeuwende
paard, o Theodorus Anatolius.
:  على صهيل الفرس:  فى وسط الحروب: * أنت األسد الغالب
.ياثيؤدوروس المشرقى

* Ovoh ak2an 5`mpek`qrwov : 2avhei `nge n`i
Barbaroc : 2av2ai `nge nekgagi ethwov : ete nai
ne nidiaboloc .
* Oewoh ak shan tie em pek egro-oe, shav
heej enzje nie barbaros, shav shai enzje nek
khazj-ie et ho-oe, e-te nai ne nie ziavolos.
:  شاﭭهي إنﭽيني بارباروس: إخروواو
* اووه اكشان تي إمبيك
ُ
.  إيتي ناي نيه ني ذياﭭولوس: شاﭭشاي إنﭽي نيك جاﭽي إتهوؤ
* En toen uw stem uitging, vielen de
Barbaren, en uw kwade vijanden, de duivels,
reesden.
:  وتصرع اعدائك األشرار:  تسقط البرابرة: * اذا ما اعطيت صوتك
. الذين هم الشياطين

* Akqwteb `mpidrakon: etcapec3t `n5movki
:
ekgwk
`ebol
`mpek`ajwn:
qen
ovcwten `natriki .
* Ak gooteb em pie ezrakon, et sa-pesiet en
tie moekie, ek khook evol em pek aghon, gen
oe soo-oe ten en at rie-kie.

 إك:  إت صابيسيت إنتي موكي: * أك خوتي إمبي ذراكون
.  خين اوسو تين إن اتريكي: جوك إيﭭول إمبيك أغون
* Uw hebt de draak gedood, die onder de
ladder was, u hebt uw strijd voleindigd, met
onbuigzame oprechtheid.

 بغير:  وأكملت جهادك:  الكائن تحت السلم: * قتلت التنين
. ملل

* Ak5 siwmc nak e0be F5 : qen 5lvmn3 `nxrwm :
al30wc `n0ok nem nek`2f3r =b5: Leontioc nem
Panikaroc .
* Ak-tie etshie ooms nak ethve Efnoetie, gen tie
liemnie en ekroom, aliethoos enthok nem nek
eshfier esnoetie, Leondios nem Paniekaros.

 خين تي ليمني إن كروم: * آكتي تشي اومس ناك إثﭭيه إفنوتي
 ليؤنديوس نيم:  أليثوس إنثوك نيم نيك إشفير إسنوتي:
. بانيكابوس
* U werd waarlijk gedoopt, in de poel van vuur
omwille van God, met uw twee vrienden, Leontius en
Panikaros.

ُ *
 أنت:  من أجل هللا بالحقيقة: غطست في بحيرة النار
.  الونديوس وبانيكاروس: وصديقيك

* E0be fai a4taio `mmok: `nge David qen ovovno4:
ge
mor
`ntekc34i
`epeklog:
f3eteovon `2gom `mmo4 .
* Ethve fai af tajo emmok, enzje Davied gen oe
oe-nof, zje mor en tek siefie e-pek lokh, fie ete oe-on esh khom emmof.

: او نوف
ُ او
ُ  إنجي داﭭيـد خين: * إث ﭭيه فاي أفطايو إمموك
. اواون إشجوم إمموف
ُ  في إتي: ﭽيمور إنتيك سيفي إبيك لوج

* Daarom vereerde David u, met vreugde
zeggende: “Gord uw zwaard, aan de heup gij
held.”

:  تقلد بسيفك على فخدك:  داود بإبتهاج: * ألجل هذا كرمك
. أيها الجبار

* T=w : 0eodwroc pi`ana toleoc : nem leontioc :
nem Panikapoc : n`te4 . . .
* Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon,
Theodoros pie anatole-os, nem Leondios nem
Paniekaros, entef ka nen novie nan evol.
:  ثيؤدوروس بي انا طوليؤس: * طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: نيم ليونديوس نيم بانيكابوس
* Bid tot de Heer namens ons, o Theodorus
Anatolius, en Leontius en Panikarus, dat Hij
onze zonden vergeeft.
 والونديوس:  يا ثيؤدوروس المشرقي: * اطلبوا من الرب عنا
.  ليغفر لنا خطايانا: وبانيكاروس
Index van De Doxologieen - فهرس الذوكصولوجيات

Doxologie voor de
heilige martelaar
Philopater Mercurius
ذكصـولـوجية للشهيـد
أبو سيفيـن

Vilopatyr Merkourioc@ pirem`njom `nte P=,=c@
af]hiwtf `n]panopli`a@ nem piqwk tyrf `nte
pinah].
Filopatier Merkoerios: pie rem en khom ente
Piegristos: af tie hiotf en tie panoplia: nem pie gook
tierf ente pie nahtie.

:  بي ريــم إن جــوم إنتي بي إخرستوس: فيلوباتيــر ميركوريــوس
. نيــم بي خــوك تيرف إنتي بي ناهتي: أفتي هيـوتف إنتي بانوبليـــا
Philopater Mercurius: de krachtige in Christus: deed
de helm aan: en de hele wapenrusting des geloofs.

 وكل: س الخــوذة
َ َ لَب:  القـــوي بالمسيح: محب اآلب مرقـوريـوس
.ســالح االيمــان
Mo7eb el-eb markorios : el-kawy bel-mesie7 : lebes
el-`7oze : we kol sele7 el- iemen.

Ouoh af[i qen tefjij@ `n]cyfi `nro`cnau@ ;yeta
piaggeloc `nte P=o=c tajroc@ qen tefjij `nou`inam.
Oewoh af etshie gen tef zj-iezj: en tie siefie en ro
esnav: thie e-ta pie ankhelos: ente Eptshois takhros: gen tef zj-iezj en oe-wie nam.
 ثي إيطا بي:  إنتي سيفي إنرو إسناف: أووا آفتشي خين تيف جيـج
. خين تيف جيـج إنـو إينـام: آنجيلوس إنتي إبتشويس طاجـروس
En hij nam in zijn hand: het tweesnijdend zwaard:
dat de engel van de Heer legde: in zijn rechterhand.

:  الـذي ثبــتــه مالك الـرب:  السيــف ذا الحديـن: وأخــذ بيــدا
.في يــدا اليمنى
We e`7ez be-jadihie : el-seif zie el-7edien : ellezi
thebetho melek el-rab fie jedihie el-jomne.

Afsenaf `epipolemoc@ qen ]jom `nte P=,=c@
afsari `eniBarbaroc@ qen ounis] `nerqot.
Af shenaf e-pie pole-mos: gen tie khom ente
Piegristos: af sha-rie e-nie Barbaros: gen oenieshtie en er-got.
:  خين تي جـوم إنتي بي إخرستوس: أفشي ناف إيبي بوليموس
. خين او نيشتي إن إرخوت: أفشاري إيني بارباروس
Hij begaf zich in de strijd: in de kracht van
Christus: en versloeg de Barbaren: met grote
verwondingen.
. بجراحات عظيمة:  وقـتل البربـر:  بقـوة المسـيح: مضى الى الحرب

Mada iele el-7arb bikowet el-mesie7 : we
katal el-barbar : bi-gira7aten 3aziema.

Afernumvin `ebolha na `pkahi @ ouoh afkw] `ena
na nivyou`i @ af[oji qen pi`ctadion @ `nte
]metmarturoc.
Af er niemfien evol ha na ep kahie: oewoh af kootie ena nie fie oe-wie: af et-shozj-ie gen pie estazion: ente
tie met martieros.
: أووا أفكــوتي إينا نيفيــؤوي: أفئيــر نيمفيــن إيفــول ها نا إبكاهي
. إنتي تي ميــت مارتيـــــروس: أفتشوجي خيـن بي إسطــاذي أون
Hij behoedde zich voor het aardse: zocht het hemelse:
en toonde zich moedig in de strijd: van het
martelaarschap.
. ميـدان الشهـادة:  وتشـجـع في:  وطلب السمائيات: تيقـ عن األرضيات
Taiakaz 3n el ardie-jet : we talab ei-seme2ie-jet : we
teshege3 fi : mieden ei-shiehede.

Af]sipi `nDekioc@ piouro `nacebyc@ hiten
tefnis] `nhupomony@ nem `pqici `nte nibacanoc.
Af tie shiepie en Dekios: pie oero en a-sevies: hieten
tef nieshtie en hiepo-monie: nem ep giesie ente nie
vasanos.
 هيتيـن تيـف:أفتي شيـبي إن ذيـه كيـه أوس بي أورو إن آسيه فيـس
. نيم إيخيسي إنتيـه ني فاصانــوس:نيشتي إنهيبـومـوني
Hij beschaamde Decius: de goddeloze koning: door
zijn grote geduld: en het leed van de martelingen.

 وتعــب: بصبــرا العظيــم:ِ الملك المنافـ:أفضح داكيــوس
.العذابــات
afda7 dekios : el-elek el monafek : bi-sabrihi
el-3aziem : we te3eb el 3ezebet.

Qen nai afervorin `mpi`،lom `natlwm @ `nte
]metmarturoc @ afersai nem ny`e;ouab tyrou @
qen `t,wra `nte ny`etonq.
Gen nai af er forien em pie eklom en atloom: ente tie met
martieros: af er shai nem nie eth-oe-wab tieroe: gen et
goora ente nie et on-g.

: إنتي تي ميت مارتيـروس: خين نـاي أفئيرفـورين إمبي إكلـوم إن أتلـوم
.  خين إتخـورا إنتي ني إتؤن:أفئيـر شاي نيم ني إثـؤواب تيـرو
Zo droeg hij de kroon van het martelaarschap: die niet
verwelkt: en hij vierde feest met alle heiligen: in het land
der levenden.

 وعـيد مع جـميع القـديسيـن:  غير ال ُمضمحل: س إكليـل الشهادة
َ َوبهـذا لب
. في كـورة األحياء:
We bi-heze lebes ikliel el-shihede : `3eir el-modma7il :
we 3eid me3e gemie3 el-kidisien fie koerat el-e7ia2.

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij `ngenneoc@
,ere pi`a;lovoroc@ Vilopatyr Merkourioc.
Shere nak oo pie martieros: shere pie et-shoikh en
khen-ne-os: shere pie athloforos: Filopatier
Merkorios.
: شيري بي تشويج إنجيني أوس: شيـــــريه ناك أوبي مارتيــــــروس
. فيلوباتيـــــر ميركوريوس: شيري بي أثلوفــــوروس
Wees gegroet o martelaar: wees gegroet moedige held:
wees gegroet overwinnaar: Philopater Mercurius.

:  السالم للمجاهـد:  السالم للشجاع البطل: السالم لك أيها الشهيـد
.محب اآلب مرقـوريـوس
e–selem lek ei–iohe e–shehied : e-selem le-shoge3
el-batal : e-selem lill-moegehid : mo7ib el-eb
markories.

Twbh ....@ w
` pia;lovoroc `mmarturoc @ Vilopatyr
Merkourioc @ `ntef ,a nennobi nan ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie athloforos em
martieros: Filopatier Merkorios: entef ka nen novie nan
evol.
:  أو بي أثلـوفـــــــوروس إم مارتيروس: طوب إم إبتشويس إإهـري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفـول: فيلوباتيـر ميركوريـوس
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende martelaar:
Philopater Mercurius: dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفــر لنـا: محب اآلب مرقـوريـوس: أيها الشهيد المجاهـد: …. أطلب
.خطايانـــا
Otlob mine arabi 3enne : ei-iohe e-shehied el-mogehid :
mo7ib
el-eb
markories.
:
li-i-e`3fer
lene
`7ataiane.
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Doxologie voor de
heilige martelaar
Mina de
Wonderdoener
ذكصولـوجية للشهيـد
مارمينا العجايبي

Eswp oun `nte pirwmi@ jemhyou `mpikocmoc tyrf@
`ntef]`oci `ntef'u,y@ ou pe paiwnq `ne`vlyou.
E-shoop oen ente pie roomie: zjem heejoe em pie
kosmos tierf: entef tie o-sie entef epsieshie: oe-pe
pai oon-g en e-efleejoe.
:  جيم هيــو إمبي كوومــوس تيــرف: إيشــوب أون إنتي بي رومي
. أوبي بــاي أون إني إفليــو: إنتيــف تى أوسى إنتيــف إبسيشى
Wat baat het de mens: als hij de gehele wereld
wint: en zijn ziel verliest: dit zou een ijdel leven
zijn.
 الحيـاة:  فما هي هــذا:  كله وخسـر نفسه: إذا ربح اإلنســان العالـم
.الباطلـة

ize rabe7e el – insen el3elem : kolo we `7eser nefso
: feme heia hezihie : el 7eit elbatele.

Pi`agioc apa Myna@ afcwtem `nca ]`cmy `nnou]@
af,w `mpikocmoc tyrf `ncwf@ nem pef`wou e;natako.
Pie akhios ava Mina: af sootem en sa tie esmie en
noetie: af koo em pie kosmos tierf ensoof: nem pef oooe ethna-tako.
 أفكو إمبي:  أفسوتيم إنصاتي إسمي إن نوتي: بى آجيـوس آبا مينا
. نيم بيف أوو أو إثناطاكو: كووموس تيـرف إنسوف
De heilige abba Mina: hoorde de stem van God: en hij
liet de hele wereld achter zich: met haar vergankelijke
eer.
 كله ومجـدا:  وتـرك عنه العالم:  سمع الصوت اإللهي: القـديس آبامينا
.الفاسـد
el – kidies ava mine : semi3e el – sawt el – ielehie : we
tarak 3enho el – 3elem :kolo we megdeho el – fesid.

Af] `ntef'u،y `e`vmou@ nem pefcwma `epi`،rwm@
afsep hannis] `mbacanoc@ e;be Psyri `mV] etonq.
Af tie entef epsieshie e-efmoe: nem pef sooma e-pie
ekroom: af shep han nieshtie em va-sanos: ethve
epshierie em Efnoetie et oon-g.
 أفشيب هان:  نيم بيف سوما إبي إكـروم: أفتى إنتيف إبسيشي إإفمـو
.  إثفي إبشيـري إم إفنوتي إتؤن: نيشتي إمفاصانـوس
Hij gaf zijn ziel tot aan de dood: en zijn lichaam tot
aan het vuur: hij aanvaardde hevig leed: omwille van
de Zoon van de Levende God.
 ألجــل ابن:  وقبــل عذابات عظيمة:  وجسدا للنــار: وبـذل نفسه للموت
.اللـه الحي
we bezel nefso lel - moet : we gesedeho lel – nar : we
kabele 3ezebet 3aziema : le – egl ibn allah el 7ei

E;be vai aPencwtyr@ olf `eqoun `etefmetouro@
af] naf `nni`aga;on@ nyete `mpe bal nau `erwou.
Ethve fai a Pensootier: olf iegoen e-tef met oro: af tie
naf en nie aghathon: nie e-te em pe val nav eroo-oe.
 أفتي ناف إن:  أولف إيخون إتيف ميت أورو: إثفيه فاي آبين سوتير
. ني إيتي إمبي فال ناف إيرواو: ني آغاثون
Daarom hief onze Verlosser: hem op tot Zijn
Koninkrijk: en gaf hem de goede gaven: die geen
oog heeft gezien.
 التي لم تـرها: وأعطاا الخيرات: إلى ملكوته:فلهـذا رفعه مخلصنا
.عيـن
Feleheze rafa3o mo`7alesna : iele melekoto : we
a3tah el - `7airat : elleti lem taraha 3ein .

<ere nak `w pimarturoc@ ,ere piswij `ngenneoc@
,ere pia;lovoroc@ pi`agioc apa Myna.
Shere nak oo pie martieros: shere pie et-shoikh en
khen-ne-os: shere pie athloforos: pie akhios ava
Mina.
:  شيــري بي تشويج إن جيني أوس: شيري ناك أوبي مارتيروس
. بى آجيــوس آبامينا: شيــرى بى آثلوفـوروس
Wees gegroet o martelaar: wees gegroet moedige held:
wees gegroet overwinnaar: de heilige abba Mina.

 السالم لالبس:  السالم للشجاع المجاهـد: السالم لك أيها الشيـد
. القـديس أبامينا:الجهاد
e–selem lek ei–iohe e–shehied : e-selem le-shoge3
el-mogehid : e-selem li-lebes el-giehed : el-kidiesn
ava mina.

Twbh ....@ `w pia;lovoroc `mmarturoc@ pi`agioc apa
Myna@ `ntef ,a nennobi nan ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo pie athloforos
em martieros: pie akhios ava Mina: entef ka nen novie
nan evol.
 إنتيف:  بى آجيـوس آبامينا:  أوبى آثلوفـوروس إممارتيروس: ...طوبه
.كانين نـوفى نان إيفـول
Bid tot de Heer namens ons: o overwinnende
martelaar: de heilige abba Mina: dat Hij onze zonden
vergeeft.
. ليغفـر لنا خطايانـا: القـديس أبامينا: أيها الشهيـد المجاهــد:.... اطلب
Otlob mine arabi 3enne : ei-iohe e-shehied el-mogehid
:el-kidies ava mine : li-i-e`3fer lene `7ataiane
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Doxologie voor de
heilige martelares
Demiana
ذكصولـوجيـة للقـديسـة
الشهيــدة دميانـة

}alou `ncaby `mpar;enoc@ ]cwtp `nkuria
`mmyi@ ]selet `nte P=,=c@ ]agia Dumi`any.
Tie aloe en-savie em parthenos: tie sootp en
kieria emmie: tie shelet ente Piegristos: tie
akhia Dimianie.
 تي: تي صوتب إن كيريا إممي:تي آلو إنصافي إمبارثيه نوس
. تي آجيــا تيمياني:شيليت إنتيه بي إخرستوس
De wijze maagdelijke jonge vrouw: de ware
uitverkoren vrouw: de bruid van Christus: de
heilige Demiana.
 البـارة عـروس المسـيح:  الحكيمة المختارة:الصبيـة العـذراء
. القـديسة دميانـة:

:ai icjen tecmetalou@ acmeh `ebol qen
]covia@
acmoc]
`nnikocmikon@
acmenre
`n]par;eni`a.
Thai is zjen tes-met a-loe: asmeh evol gen tie
sofia: asmostie en nie kosmiekon: asmen-re en
tie parthenia.
: إسميه إيفــول خين تي صوفيــا:ثاي يس جين تيس ميت آلو
. أس مينريه إنتي بارثينيـا:أسمــوستي إن بي كووميكـون
Zij was vervuld met wijsheid: vanaf haar jeugd:
ze haatte het wereldse: en had de
maagdelijkheid lief.
:  فـبغضت العالميات:  من الحكمة منـذ صباها: هذا التى إمتألت
.وأحبت البتوليــة

Acswpi `n]ar,y@ `nlumyn `nte pioujai@ `;mau
`n`hme `mpar;enoc@ qen pipurgoc eta peciwt
kotf.
As shoopie en tie arshie: en liemien ente pie oe-khai:
ethmav en ehme em parthenos: gen pie pierghos e-ta
pes-joot kotf.

 إثماف إن: إن ليميـن إنتيـه بي أو جـاي:أس شـوبي إنتي أرشي
 خين بي بيــرغـوس إيه طا بيـس يــوت:إهميـه إمبارثينـوس
.كوتـف
Ze werd het hoofd: en een haven van redding: en de
moeder van veertig maagden: in de toren die haar
vader had gebouwd.

 فى:  وأُما لألربعيـن عــذراء:

 وميناء للخال: صارت رئيسـة
.القصر الـذى بنـاا لها أبوهـا

Afjwl `ebol `mP=,c@ actac;o `mmof `nje tefseri@
etacmenre
`mmof
`nje
Demi`any@
af[i
`n]metmarturia.
Af-khool evol em Piegristos: as tasto emmof enzje
tef sherie: etas men-re emmof enzje Dimianie: afetshie en tie met martieria.
: أسطاسطو إمموف إنجيه تيف شيري:أفجول إيفـول إم بي إخرستوس
. أفتشي إنتي ميت مارتيريـا:إيه طاس مينريه إمموف إنجيه تيمياني
Toen hij Christus verloochende: heeft zijn
liefhebbende dochter Demiana: zijn geloof
hersteld: en hij ontving het martelaarschap.

 الـتي:  ردته إبنتــــــه دميـانـة: ولمـا كـفــــــر بالمسيح
. فـنـــال الشـهــــادة: أحبتــــه

E;be vai afouwrp `nje `pouro@ afouahcahni qen
necqici@ acsep `mkah `noumys `ncop@ ac[i
`n]metmarturia.
Ethve fai af oe-oorp enzje ep-oero: af oe-ahsahnie
gen nes giesie: as shep em kah en oe-miesh ensop:
as-etshie en tie met martieria.
 أف أو آهساهني خين نيس:إثفي فـاي أف أوأورب إنجيه إبـؤرو
 أستشي إنتي ميت: أس شيب إمكاا إن أو ميش إنصوب:خيسي
.مارتيريــا
Daarom gaf de koning het bevel: om haar te
martelen: zij verdroeg het vele lijden: en ontving
het martelaarschap.
 فقبلت آالمات:  أمــــرا بتعذيبهـــا: من أجــــل هــذا أرســـل الملك
. ونالـت الشهـــــادة: عــدة

Piehme =e=u `mpar;enoc@ `enauswpi nemac qen
pipurgoc@ au[i `n]metmarturia@ qen pi`ehoou `nouwt
nemac.
Pie ehme eth-oe-wab em parthenos: e-nav shoopie
nemas gen pie pierghos: av-etshie en tie met
martieria: gen pie eho-oe en oe-oot nemas.
 إيه ناف شوبي نيه ماس خبن بي:بي إهميه إثؤواب إمبارثيه نـوس
 خين بي إيه هـوؤ إن أو أوت نيه: أفتشي إنتي ميت مارتيريا:بيـرغـوس
.ماس
De veertig heilige maagden: die met haar waren in de
toren: ontvingen het martelaarschap: in één dag met
haar.
 نالــــوا:  الذين كانــــوا معها فى القصر: واألربـعـون عــــذراء
. معها فى يــــوم واحــد: الشهــادة

Wounia] `n;o Dumi`any@ ]selet `nte pinumvioc@
]mona,y `mpar;enoc@ ]cwtp `mmyi` mmarturoc.
Oo-oe-neejatie entho Dimianie: tie shelet ente pie
niemfios: tie monagie em parthenos: tie sootp
emmie em martieros.
 تي: تي شيليــت إنتيــه بي نيمفيـــوس:أو أو نيــاتي إنثــو تيمياني
. تي صوتــب إممي إم مارتيــروس:مونــاخي إمبارثيــه نــوس
Gezegend bent u Demiana: de bruid van de
bruidegom: de maagdelijke non: de uitverkoren
ware martelares.
 الراهبـة البـتـول المختـارة:  عــروس الختـن: طوباك أنت يا دميانة
. الشهيـدة الحقيقيـة:

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ w
` ]selet `nte P=,=c@
]agia Dumi`any@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo tie shelet
ente Piegristos: tie akhia Dimianie: entef ka nen
novie nan evol.
:  أوتي شيليت إنتيه بي إخرستوس: ... طوبه إيه إم إبتشويس
....  إنتيف كا نين: تي آجيا تيمياني
Bid tot de Heer namens ons: o bruid van Christus:
de heilige Demiana: dat Hij onze zonden vergeeft.

 ليغفـر: القـديسة دميانة: يا عـروس المسيح:أطلبي من الــرب عنا
.لنا خطايانا
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De doxologie voor de
heilige Barbara en de
heilige Juliana

ذكصولوجية الشهيدة بربارة
ويوليانة

Piovwini n
` 5`triac =e0
= =v : a42ai `egen taipar0enoc :
5`ajia Barbara : 52elet `nte P=x=c .
Pi oe-oinie in tie Itreejes es-o-web ،af shai
iezjen tai parsenos ،tie akhia Barbara ،tie
shelet inte Pegrestos.

 أف شاى إيﭼين طاى:بى اواوينى إن تى إترياس إثؤاب
.  تى شيليت إنتى بخرستوس:  تى أجيا باربارا: بارثينوس
Het licht van de Heilige Drieëenheid ،scheen
op deze maagd ،de heilige Barbara ،de bruid
van Christus.

 القديسة:  أشرق على هذه العذراء: نور الثالوث األقدس
.  عروس المسيح: بربارا

Ecmenre n
` 5`triac =e0
= =v: ovoh e0moc5 jar `mpeciwt:
pirwmi `n`anomoc `eta42at: `ntec`afe qen te4gig.
Es men-re in tie Itreejes es-o-web ،owoh es
mostie ghar im pesjot ،pi romie in anomos
etaf shat ،inte sa-fe gen tef zj-iezj.

 أووه أسموتى غار إمبيس: أس مينرى تى ترياس إثؤواب
 إنتى صافى خين:  بى رومى إن أنوموس إيطاﭫ شات: يوت
. تيف ﭼيج
Zij had de Heilige Drieëenheid lief ،en haatte
haar vader ،de wetteloze man ،die haar hoofd
afhakte met zijn hand.

 الرجل مخالف:  وأبغضت أباها: ألنها أحبت الثالوث األقدس
.  الذى قطع رأسها بيده: الناموس

Ra2i w
` 52elet `mm3i: e3etac2wpi `noverfei: `nte
Pi=p=na =e=0=v: icgen tecmetkovgi `n`alov.
Rashi o tie shelet immie ،ie etas shopi in o
erfie ،inte pi Ipnevma es-o-web ،is zjen tes met
kozj-ie in a-lo.

:  ثى إيطاس شوبى إن أو إيرفى: راشى أو تى شيليت إممى
.  يسﭼين تيس ميت كوجى إن ألو: إنتى بى بنيﭭما إثؤاب
Verblijd u O ware bruid ،die een tempel werd ،
voor de Heilige Geest ،sinds haar vroege
jeugd.

 هيكال للروح:  الحقيقية التي صارت: إفرحي أيتها العروس
.  منذ طفوليتها: القدس

Ere2wpi jar n
` 0o: t
` 2eri `m`Fiwt et qen nif3ov`i:
ovoh `ere2wpi jar `nov2eri: `mMari`a 5par0enoc.
E-re shopi ghar inso ،it sherie im Ifjot et gen
nie fie-owie ،owoh e-re shopi ghar in o sherie ،
im Maria tie parsenos.

 إن إت شيرى إم إفيوت إتخين نيفيؤى: إيرى شوبى غار إنثو
. إم ماريا تى بارثينوس:  أووه إيري شوبى غار إنوو شيرى:
Want u werd een dochter ،van de Hemelse
Vader ،en u werd een dochter ،van Maria de
Maagd.

 لمريم:  وصرت أيضا إبنة:  لآلب السماوى: ألنك صرت إبنة
. العذراء

Tentai`o `mmwten qen ovovno4: w
` ni2elet `nte
P=x=c: 5`ajia Barbara: nem 5`ajia Iwli`an3.
Ten tajo im mo-ten gen oe o-nof ،o ni shelet
inte Pegrestos ،tie akhia Barbara ،nem tie
akhia Jolianie.

 أونى شيليت إنتى: تين تى طايو إموتين خين أواونوف
.  نيم تى أجيا يوليانى:  تى أجيا إممى باربارا: بخرستوس
Wij vereren u met blijdschap ،O bruiden van
Christus ،de heilige Barbara ،en de heilige
Juliana.

 القديسة الحقيقية:  ياعروستا المسيح: نُكرمكما بإبتهاج
.  والقديسة يوليانا: بربارا

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn: w
` ni2elet `nte P=xc:
Barbara nem Iwli`an3: `nte4xa nennobi nan `ebol.
Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon ،o-nie shelet
inte Pegristos ،Barbara nem Jolianie ،intef ka
nen novi nan ivol.
:  أونى شيليت إنتى بخرستوس: طوبه إم إبتشويس إإهرى إيجون
.  إنتيف كا نين نوﭭى نان إيفول: باربارا نيم يوليانى
Bid tot de Heer namens ons ،O bruiden van
Christus ،Barbara en Juliana ،dat Hij onze
zonden vergeeft.
 ليغفر لنا:  بربارا ويوليانا:  يا عروستا المسيح: أطلبا من الرب عنا
. خطايانا
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Doxologie voor de heilige
abba Antonius, vader der
monniken

ذكصولـوجيــة لألنبا
أنطونيــوس أبـو الــرهبــان

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: إن ني موك ميك إنتيه تي كاكيا:فـول إيفـول خين ني تينهيت
.  إتئيري إمبي نوس إتكاكي:ني ميفئي إتشيب شوب
Wend af van uw hart: de gedachten van het
kwaad: en de misleidende gedachten: die het
verstand verduisteren.
 التى:  والظنون الخداعـة:  أفكار الشــر: أنزعــوا مـن قلوبكم
.تُظلم العقـــــل

Arinoin qen ou]`h;yf@ `nni ka;artwma et[oci@
`nte penmakarioc `niwt@ pa=o=c pinis] abba
Antwni.
Arie no-ien gen oe-tie eh-thief: en nie kathar-tooma
et-etshosie: ente pen makarios en joot: pa tshois pie
nieshtie ava Antonie.
 إنتيه بين: إنني كاثارطوما إتـتشوسي:آري نوإين خين أوتي إهثيف
. باتشويس بي نيشتي آفا أنطوني:ماكاريوس إنيوت
Begrijp met inzicht: de grote wonderen: van onze
gezegende vader: mijn meester de grote abba
Antonius.
 سيـدى:  التي ألبينا الطوباوي:  إلى المعجزات العالية: تـفهموا بت مل
.العظيم أنبا أنطونيوس

Vai etafswpi nan `n[aumwit@ `nlumyn `nte
pioujai@ af;whem `mmon qen ou`erouwt@ `eqoun
`epiwnq `n`eneh.
Fai etaf shoopie nan en etshav mooit: en liemien
ente pie oe-khai: af thoo-hem emmon gen oe e-roeoot: e-goen e-pie oon-g en eneh.
: إن ليمين إنتيه بي أوجاي:فاي إيه طاف شوبي نان إن تشاف مويت
. إيه خون إيه بي أون إن إيه نيه:أفثوهيم إممون خين أو إر أو أوت
Hij werd voor ons een gids: en een haven van
behoud: die ons met vreugde opriep: tot het
eeuwige leven.
 إلى:  ودعانـا بفرح:  مرشــدا وميناء خال: هذا الــذى صار لنــا
.الحيــاة األبديـة

Api`c;oinoufi `nte nef`arety@ ] `m`pounof
`nnen'u,y@ `m`vry] `mpiarwmata@ etryt qen
piparadicoc.
A pie estoi noefie ente nef a-retie: tie em ep oenof
en nen epsie-shie: em efrietie em pie aroomata: etriet gen pie paraziesos.
 تي إم إبؤنوف إن نين:آبي إسطوي نوفي إنتيه نيف آريه تي
. إتريت خين بي باراذيسوس: إم إفريتي إمبي آروماطا:إبسيشي
De zoete geur van zijn deugdzaamheid: gaf
vreugde aan onze ziel: zoals het bloeiende aroma:
in het paradijs.
 ال ُمزهــر فى:  مثـل العـنـبر:  أعطى الفـرح لنفوسنا: بخـور فـضائله
.الفـردوس

Marentajron qen pinah]@ etcoutwn qen
oume;myi@ `nte pinis] Antwnioc@ enws `ebol
`enjw `mmoc.
Maren takhron gen pie nahtie: et-soetoon gen oemethmie: ente pie nieshtie Antonios: en oosh evol
en khoo emmos.
 إنتيه بي: إتصوطون خين أو ميثمي:مارين طاجرون خين بي ناهتي
. إنؤش إيفـول إفجـو إمموس:نيشتي أنطونيوس
Laat ons waarlijk standvastig zijn: in het rechte
geloof: zoals de grote Antonius: roepende en
zeggende:
:  الـذي للعظيـم أنطونيوس:  فى اإليمـان المستقيـم: فلنثبـت بالحقيقـة
.صارخين قائليـن

Je aikw] ouoh aijimi@ ai`eretin ouoh ai[i@
aikwlh ouoh ]nah]@ je cena`aouwn nyi.
Zje ai-kootie oewoh ai zj-iemie: ai e-re tien
oewoh ai et-shie: ai-koolh oewoh tie nahtie:
zje se-na a-oe-oon nie.
: آي إيه ريتين أووا آي تشي:جي آي كوتي أووا آي جيمي
. جي سينا آ أوأون ني:آي كوله أووا تي ناهتي
“Ik zocht en ik vond: ik vroeg en ik kreeg: ik
klopte en ik geloof: dat er voor mij geopend
zal worden.”
 أنه سيفـُتح: قـرعت وأؤمن
: خـذت
لـت ف
طلبت
ُ
ُ
ُ  س: فـوجــدت
ُ
ُ
.لى

<ere peniwt abba Antwnioc@ piqybc `nte
]metmona،oc@ ,ere peniwt abba Paule@
pimenrit `nte P=,=c.
Shere penjoot Antonios: pie gievs ente tie met
monagos: shere penjoot ava Pavle: pie menriet ente
Piegristos.
: بي خيبس إنتيه تي ميت موناخوس:شيريه بين يـوت أنطونيوس
. بي مينريت إنتيه بي إخرستوس:شيـري بين يـوت آفا بافليه
Wees gegroet onze vader Antonius: de lamp van het
kloosterwezen: wees gegroet onze vader abba
Paulus: de geliefde van Christus.

 السالم ألبينا:  مصبـاح الـرهبنـة: السالم آلبينـا أنطونيـوس
. حبيب المسيح: أنبا بوال

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ w
` na=o=c `nio] `mmainousyri@ abba
Antwnioc nem abba Paule@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: oo na-tshois en jotie
em mai noe shierie: ava Antonios nem ava Pavle: entef ka
nen novie nan evol.

 أوناتشويس إنيـوتي:طوبه إيه إم إبتشويس إيه إهـري إيه جـون
 إنتيف كا نين نوفي: آفـا أنطونيـوس نيم آفـا بافليه:إمماي نوشيـري
.نان إيفــول
Bid tot de Heer namens ons: onze meesters en vaders die
hun kinderen lief hadden: abba Antonius en abba Paulus:
dat Hij onze zonden vergeeft.

:  ياسيدى األبويـن محبى أوالدهما: إطلبا من الـرب عنا
. ليغفــر لنا خطايانا: أنطونيـوس وأنبا بوال
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De doxologie voor de Heilige
Paulus de Kluizenaar

ذكصولـوجيــة لألنبا بوال أول
السواح

Peniwt =e0
= =v abba Pavle : a42wpi `nhovit
hi p
` 2a4e : a4erackin qen ovmeta0movnk
: `mpi`ehoov nem pi`egwrh.
Penjot es-o-web ava Pavlie, af shopi in howiet hi ip
shafe, af er askien gen oe met atmonk, im pi eho-oe
nem pi e-khorh.

:  آفشوبي إن هوويت هي إبشافي: بنيوت إثؤواب آفا بافلي
 إمبي إيهوؤو نيم بي: آفئير آسكين خين أووميت آثمونك
. إيجورا
Onze heilige vader abba Paulus, was de eerste in de
wildernis, hij disciplineerde zichzelf, dag en nacht.

 وتنسك بغير:  صار أوال في البرية: أبونا القديس أنبا بوال
.  نهارا وليال: إنقطاع

A4sogi qen pi`ctadion : `nte 5metevceb3c :
a4si `mpibai `nte pi`sro : hiten `tgom `nte P=x=c.
Af etsho zj-ie gen pi istazion, inte tie met ev-sevies,
af etshie im pi vai inte pi etshro, hiten it-khom inte
Pegristos.

:  إنتي تـي ميـت إفسي فيس: آفتشوجي خين بي إستاذيون
 هيتين إتجوم إنتي بي: آفتشي إم بي فاي إنتي بي تشرو
. إخرستوس
Hij vocht in het stadium, van vroomheid en hij
ontving, de gave van onverwinning, door de kracht
van Christus.

 بقــوة:  ونال جـائـزة الغلبـة:  العبادة: وجاهد في ميدان
. المسيـح

E4w2 `ebol e4gw `mmoc : `m`fr35 `mpicofoc
Pavloc : `mpe`m0o `mpeniwt pi`0m3i : pini25 =e=0=v
Antwnioc .
Ef osh ivol ef kho immos, im ifritie im pi sofos
Pavlos, impe imso im penjot pi ismie, pi nishtie eso-web Antonios.
:  إم إفريتي إمبـي صوفوس بافلوس: إفؤش إيفول إفجو إمموس
.  بي نيشتي إثؤواب أفا أنطونيوس: إمبي إمثو إم بين يوت بي إثمي
Verkondigend en zeggende, zoals de wijze Paulus,
voor onze rechtvaardige vader, de grote heilige
Antonius.

 العظيم:  أمام أبينا البار:  مثل بولس الحكيم: صارخا قائال
. القديس أنبا أنطونيوس

Anok pi`ajwn e0nane4 : aier`ajwnizec0e `mmo4 :
pi`dromoc aigok4 `ebol : pinah5 ai`areh `ero4.

Anok pi akhon esna-nef, ai er akhoni zes-te
immof, pi idromos ai khokf ivol, pi nahtie ai
areh irof.
 بي:  آي إير أغوني ويستي إمموف: آنـوك بي آغون إثنانيف
.  بي ناهتي آي أريه إيروف: إوروموس آي جوكف إيفول
“Ik heb de goede strijd, gestreden, ik heb
mijn loop ten einde gebracht, ik heb het
geloof behouden.”
 وحفظت:  وأكملت السعـي:  الجهاد الحسن: قـد جـاهدت
. اإليمان

Palin `4x3 n3i `nge pi`xlom: `nte 5dikeocvn3:
fai `ete Pu nat3i4 n3i: qen pi`ehoov `ete `mmav.

Palin ifkie nie inzje pi iklom, inte tie zikeosinie, fai e-te Ipshois na tief nie, gen pi ehooe e-te immav.
 فاى:  إنتي تي ذيكيؤسيني: باليـن إفكـي نـى إنجـي بـي إكلوم
.  خين بي إيهوؤو إيتي إمماف: إيتي إبتشويس ناتييف نى
“Voorts ligt voor mij gereed, de krans der
rechtvaardigheid, welke de Here mij zal
geven, te dien dage.”
:  هذا الـذي يعطيـه لـي الـرب:  إكليل البر: وأيضا وضع لي
. في ذلك اليوم

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn : `w pini25 =e0
= =v abba
Pavle : hina `nte Pu f3`etakmenrit4 : xa
nennobi nan `ebol .
Tovh im Ipshois ie-ehrie ie-khon, o pi nishtie es-oweb ava Pavlie, hina inte Ipshois fie etak men ritf,
ka nen novi nan ivol.
:  أوبـي نيشتي إثؤواب آفا بافلي: طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
.  كانين نوفي نان إيفول: هينا إنتي إبتشويس في إيطاك مينريتف
Bidt tot de Heer namens ons, O grote en heilige
abba Paulus, dat de Heer die u liefhad, onze zonden
vergeeft.
 من الرب الذي:  أيها القديس العظيم أنبا بوال: أطلب من الرب عنا
.  لكي يغفر لنا خطايانا: أحببته
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Doxologie voor de
heilige abba Mozes de
Zwarte
ذكصولـوجيــة للقــديس أنبــا
مــوسى األســود

Pisorp `mmarturoc =e;
= =u@ `etafjwk `ebol `nkalwc@
qen pitwou `nte Sihyt@ pe peniwt =e;
= =u abba
Mwcy.
Pie shorp em-martieros eth-oe-wab: etaf khook
evol en-kaloos: gen pie too-oe ente Shiehiet: pe
penjoot eth-oe-wab ava Moosie.

: إيطاف جوك إيفول إنكالوس:بى شورب إممارتيروس إثؤواب
. بي بينيوت إثؤواب آفا موسى: خين بى توؤ إنتى شيهيت
De eerste heilige martelaar: die waarlijk
vervolmaakt is: op de berg Shihiet: is onze
heilige vader abba Mozes.
 فى جبــل شيهات:  الــذي كمل حسنــا: الشهيــد األول القـديس
. هـو أبــونا القـديس أنبا مـوسى:

Afswpi gar `nouref]@ efoi `nho] oube nidemwn@
af`ohi `eratf hijen ]petra@ kata `ptupoc
`mpi`ctauroc.
Af shoopie ghar en oe-reftie: ef-oi en hotie oe-ve nie
zemoon: af-ohie eratf hiezjen tie petra: kata ep
tiepos em pie estavros.
 أفؤهى إيراتف: إفؤى إنهوتى أوفى نى ذيمون:أفشوبى غار إنؤريفتى
. كاطا إبتيبوس إمبى استافروس:هيجين تى بيترا
Want hij werd een strijder: die door de duivels
werd gevreesd: hij stond op de rots: als een
symbool van het Kruis.
 ووقــف على:  مخــوفــــا ضد الشياطين: ألنه صار محاربـا

. كمثــال الصليــب: الصخـرة

Hiten tefnis] `nhupomony@ nem piqici nte
nibacanoc@
afervorin
`mpi`,lom@
`nte
]metmarturoc.
Hieten tef nieshti en hiepomonie: nem ep gisie ente
nie vasanos: af er forien em pie eklom: ente tie met
martieros.

: نيم إبخيسى انتى نى فاسانوس:هيتين تيف نيشتى إنهيبومونى
. انتى تى ميت مارتيروس:أفئيرفورين إمبى إكلوم
Door zijn grote geduld: en het leed van de
martelingen: droeg hij de kroon: van het
martelaarschap.
:  لبـــــس إكليـــــل:  وتعــب العــذابات: بعـظــم صبــرا
.الشهـــادة

Afhwl `e`p[ici qen pi`pneuma@ `eqoun `enefma`nemton@ `etafcebtwtou `nje P=o=c@ `nny`e;mei
`mpefran =e=;=u.
Af hool e-ep et-shiesie gen pie pnevma: e-goen e-nef
ma en-emton: etaf seb-too-toe enzje Eptshois: en
nie ethmeej em pef ran eth-oe-wab.
: إيخون إى نيف ما ان إمطون:أفهول إى إبتشيسى خين بى إبنفما
. إن نى إثمى إمبف ران إثؤواب:إيطاف سيفتوتو إنجى إبشويس
Hij vloog in de geest naar de hoogten: naar de
plaats van rust: die de Heer bereid heeft: voor hen
die Zijn Heilige Naam liefhebben.

 التى أعـدهـا:  إلى مواضع النيـاح: ذهـب بالــروح إلى العلــو
. لمحبى اسمه القــدوس: الــرب

Afcwjp
nan
`mpefcwma@
nem
pef`cpyleon =e=;=u@ e;renjwk `ebol `nqytf@
`mpefer`vmeu`i ettaiyout.
Af sookh-b nan em pef sooma: nem pef espieleon eth-oe-wab: ethren khook evol en gietf: em
pef er ef-mevie et-tajoet.
 إثرين جوك: نيم بيف إسبيليؤن إثؤواب:أفسوجب نان امبيفوما
. امبيف إرأفمفئى إتطايوت:إيفول إنخيتف
Hij liet voor ons zijn lichaam: en zijn heilige cel
achter: zodat wij daar mogen volbrengen: zijn
eervolle gedachtenis.

:  لنكمـل فيها:  ومغـارته المقــدسـة: وأبقى لنــا جسـدا
.تذكارا المكــرم

Enws `ebol enjw `mmoc@ je V] `nabba Mwcy@
nem ny`etaujwk `ebol nemaf@ `ariounai nem
nen'u,y.
En oosh evol en khoo emmos: zje-Efnoetie en ava
Moosie: nem nie etav khook evol nemaf: arie oenai nem nen epsie-shie.
 نيم بى إيطاف: جى إفنوتى إن آفا موسى:إنوش إيفول إنجو إمموس
. آرى أوناى نيم تين إبسيشى:جوك إيفول نيماف
Nu dan ،laten wij uitroepen en zeggen: “O God
van abba Mozes: en van hen die volmaakt zijn
geworden met hem: ontferm u over onze zielen.”

 والـذيـن كملـــوا معـه:  يا إله أنبـا مـوسى: اذ نصرخ قائـليـن
. اصنع رحمة مع نفـوسنــا:

Ouoh `ntensasni `eniws@ `etafcebtwtou `nny=e=;=u@
`etauranaf icjen `p`eneh@ e;be tou`agapy `eqoun
`erof.
Oewoh enten shash-nie e-nie-oosh: etav seb-too-toe
en nie eth-oe-wab: etav ra-naf ies zjen ep eneh:
ethve toe aghapie e-goen erof.
 إيطافر: إيطاف سيفتوتو إن نى إثؤواب:أووا إنتين شاشنى إينى أوش
. إثفى تو آغابى إيخون ايروف:اناف يسجين إب إينيه
Dat wij de belofte verkrijgen: die Hij heeft bereid
voor de heiligen: die Hem hebben behaagd van
aanvang af: wegens hun grote liefde voor Hem.

 الـذيــن أرضوا منذ:  ال ُمعــدة للقـديسيــن: ونفــوو بالمواعيــد
. ألجـل حبهــم فيــه: البـدء

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ w
` pa=o=c `niwt abba Mwcy@ nem
nefsyri `n`ctaurovoroc@ `ntef ,a nennobi nan `ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: o pa-tshois en
joot ava Moosie: nem nef shierie en estavro-foros:
entef ka nen novie nan evol.

 نيم نيف شيرى إن:  أوباشويس إنيوت آفا موسى: … طوفه
..  إنتيف: إستافروفوروس
Bid tot de Heer namens ons: o mijn meester en
vader abba Mozes: en al zijn zonen de
kruisdragers: dat Hij onze zonden vergeeft.

 وأوالدا:  ياسيـدى اآلب أنبــا مـوسى: أطلب من الرب عنا
. ليغفــر لنــا خطـايـانـا: لبـاس الصليب
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Doxologie voor de heilige
abba Arsenius ،
de leraar van de
kinderen van de keizers

ذكصولـوجيــة لألنبا أرســانيـوس
معـلم أوالد المــلــوك

Arcenioc pinis] `ncaq@ af،w `mpikocmoc tyrf
`ncwf@ nem pef`wou e;natako@ afcwtem `nca]`cmy
`nnou].
Arsenios pie nieshtie en sag: af koo em pie kosmos
tierf ensoof: nem pef oo-oe ethna-tako: af sootem
en sa tie esmie en noetie.

أرسانيوس بى نوخ أنساخ أفكو بكووموس تيرف إنسوب نيم
.تيف أوأو ايثناتاكو أفسوتيم إنسانى إومى ام افنوتى
Arsenius de grote leraar: verliet de gehele wereld:
met haar vergankelijke eer: toen hij de stem van
God hoorde:

 ومجـدا:  تـرك العـالـم كلـه عنـه: ارسـانيـوس كبيـر المعلميـن
. وسمع الصـوت اإللهي: الفـاني

Je vwt `ebolha nirwmi@ ek`enohem `ntek'u,y@
Arcenioc afhwl `e`psafe@ afsepqici emasw e;be
P=,=c.
Zje foot evol ha nie roomie: ek-e nohem entek
epsie-shie: Arsenios af hool e-ep sha-fe af shep
giesie e-masho ethve Piegristos.
جى فوت إيفول هانى رومى إيك إنوهيم إنتيك إبسيكى أرسانيوس
.أفهول إبشافى أفشيب خيسى أم ماشو أثفى بخرستوس
“Ontvlucht de mensen: dan zult u uw ziel redden.”
Arsenius ging naar de wildernis: en omwille van
Christus verdroeg hij veel leed.

 ارسـانيـوس مضى:  وأنت تخـلص نفسـك: إهـرب مـن النـاس
. واحتمـل أتعـاب كثيـرة مـن أجـل المسيـح: إلي البـريـة

Apek`c;oinoufi sws `ebol@ `apekcwit cwr `ebol@
e;be nek`slyl e;myn `ebol@ pek,arwf nem
nekermwou`i.
A pek estoi noefie shoosh evol: a-pek sooit soor
evol: ethve nek eshliel eth-mien evol: pek karoof
nem nek er moo-oewie.

ابيك اسطونيوفى شوشى ايفول آبيك سويت سور ايفول أثفى
.نيك أشليل اثمين ايفول بيك خاروف نيك بيك ايرمو أوى
Uw zoete geur is verspreid: en uw naam is bekend
geworden: door uw aanhoudende gebeden: uw
zwijgzaamheid en tranen.

 مـن أجـل صـلواتـك:  وصيتـك قـد ذاع: بخـورك قـد فـاح
. وصمتـك ودمـوعـك: الـدائمـة

Ni،oroc `nnimona,oc@ nem ny=e;
= =u tyrou eucop@
cesousou `mmwou hijen niqici@ etaksopou e;be
Pi,rictoc.
Nie goros en nie monagos: nem nie eth-oe-wab
tieroe evsop: se shoe-shoe emmoo-oe hiezjen nie
giesie: etak sho-poe ethve Piegristos.
نى خورس أن نى موناخوس نيم نى أثواب تيرو ايف سوب سى
.شوشو ام مؤوهيجين نى خيسى ايتا شوبو باخرستوس
De koren van monniken: en alle heiligen tezamen:
roemen in het leed: dat u omwille van Christus
verdragen hebt.

:  والقـديـسيـن جميعـهـم معـــــا: مصـاف الـرهبـان
. مـن أجـل المسيـح: يفتخـــرون لألتـعـــاب الـتـــــي احتملتهـا

<ere nak w
`
pi`ctaurovoroc@ ,ere pirefmisi
`nkalwc@ ,ere pimenrit `nte Pi,rictoc@ peniwt
e;ouab abba Arcenioc.
Shere nak oo-pie stavro-foros: shere pie ref mieshie
en kaloos: shere pie menriet ente Piegristos:
penjoot eth-oe-wab ava Arsenios.
 شيرى بى: شيرى بى ميشى إن كالوس:شيرى ناك أو بى استافروس
. بنيوت اثؤواب آجيوس أفا أرسانيوس:منريت انتى بخرستوس
Wees gegroet o kruisdrager: wees gegroet goede
strijder: wees gegroet o geliefde van Christus: onze
heilige vader abba Arsenius.

:  السالم للمجاهـد الحسن: السالم لك أيها الالبس الجهاد
. أبينا القـديـس األنبـا ارسانيـوس: السالم لحبيـب المسـيح

Twbh `mP¡ `e`hryi `ejwn@ peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba
Arcenioc `pcaq `nte nisyri `nniourwou@ `ntef,a nennobi
nan `ebol.
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon: penjoot eth-oe-wab en
zieke-os: abba Arsenios ep sag ente nie shierie en nie oeroo-oe: entef ka nen novie nan evol.

 أفا أرسانيوس إبصاخ:  بنيوت اثؤواب ان ذيكيئوس: … طوفه
.. انتيف كانين نوفى نان ايفول: رواو
ُ او
ُ إنتي ني شيري إن ني
Bid tot de Heer namens ons: onze heilige rechtvaardige
vader: abba Arsenius de leraar van de kinderen van de
keizers: dat Hij onze zonden vergeeft.

 األنبـا:  يـــا أبــانـــا القـديـس البـار: اطلـب مـن الـرب عنـــا
.  ليغفـر لنـا خطـايـانـا: ارسـانيـوس معـلم أوالد الملوك
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De doxologie voor
St Athanasius de
Apostolische
ذكصولوجية البابا اثناسيوس

piq3bc eterovwini : `tpolic Ale7andriac : e0be
ne4`2f3ri nem ne4m3ini : avxa4 `egen 5lvxnia .
Pie giebs et er oe-ooinie ،et polies Alexandeejas ،
ethve nef eshfierie nem nef mienie ،av kaf ezjen tie
liegnia.
 إثفي نيف:  إت بوليس أليكساندرياس: بي خيبس إت إير اواويني
.  أف كاف إيجين تي ليخنيا: إشفيري نيم نيف ميني
De lamp die schijnt: in de stad Alexandrië: door
zijn wonderen en tekenen: werd geplaatst op de
standaard.
 وضعوه:  ألجل عجائبه وآياته:  لمدينة اإلسكندرية: المصباح المنير
. على المنارة

N
` 90o4 jar qen ovme0m3i : pe peniwt abba
A0anacioc : pima`n`ecwov `nta`fm3i : ovoh
piapoctolikoc .
Enthof ghar gen oe methmie ،pe pen joot ava
Athanasios ،pie ma en esoo-oe enta ef mie ،oewoh
pie apostolikos.
 بي ما إن:  بي بين يوت أفا أثناسيوس: إنثوف غار خين او ميثمي
.  اووه بي أبوسطوليكوس: إيسواو إنطا إفمي
Waarlijk is dat: onze vader abba Athanasius: de
Apostolische: de ware herder.
:  الراعي الحقيقي:  أبينا أنبا أثناسيوس: ألنه هو بالحقيقة
. والرسولي

Picaq `mmeteckalwc : ovoh piomolojit3c
: `m`fr35 `nniapoctoloc : nem `pcepi `nte
nima03t3c .
Pie sag em met es-kaloos ،oewoh pie omolokhieties ،em efrietie en nie apostolos ،nem ep sepie
ente nie mathie-ties.
 إم إفريتي إن:  اووه بي اومولوجيتيس: بي صاخ إم ميت إسكالوس
.  نيم إبسيبي إنتي ني ماثيتيس: ني أبوسطولوس
De goede leraar: en belijder: de apostelen gelijk: en
de overige discipelen.
.  و بقية التالميذ:  مثل الرسل:  والمعترف: المعلم الصالح

Nek`cbwovi e0ovab : 5`m`povno4 `nnenyvx3 :
nekentol3 nem nekhap : nahmen qen nifa2
etx3 .
Nek esvoo-oewie eth-oewab ،tie em ep-oenof en nen
epsie-shie ،nek en-dolie nem nek hap ،nahmen gen
nie fash et kie.
 نيك:  تي إم إب اونوف إن نين بسيشي: نيك إسفواووي إثؤواب
.  ناهمين خين ني فاش إت كي: إندولي نيم نيك هاب
Uw heilige leer: gaf blijdschap aan onze ziel: uw
uitspraken en verordeningen: redden ons van de
strikken.
 تنجينا:  وصاياك وأحكامك:  أعطت الفرح لقلوبنا: تعاليمك المقدسة
. من الفخاخ المنصوبة

Tentaio `mmok al30wc : nem David pihvmnodoc
: ge `n0ok pe `parx3erevc : `nte Pensoic I3covc
Pixrictoc .
Ten tajo emmok aliethos ،nem Davied pie
hiemnozos ،zje enthok pe ep arshie erevs ،ente
Pentshois Iesoes Piegristos.
 جي إنثوك بي:  نيم دافيد بي هيمنوذوس: تين طايو إمموك أليثوس
.  إنتي بين تشويس إيسوس بي إخريستوس: إب أرشي إيريفس
Wij eren u in waarheid: met David de psalmist:
want u bent de hogepriester: van onze Heer Jezus
Christus.
 ربنا:  ألنك أنت هو رئيس كهنة:  مع المرتل داود: نكرمك بالحقيقة
. يسوع المسيح

Twbh
`m`Psoic
`e`hr3i
`egwn
:
peniwt
e0ovab `mpatriarx3c : abba A0anacioc
piapoctolikoc : `nte4xa nennobi nan ebol .
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon ،penjoot ethoewab em patriarshies ،ava Athanasios pie
apostoliekos ،entef ka nen novie nan evol.
 بين يوت إثؤواب إم باطريارشيس: طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
. إنتيف كا نين نوفي نان إيفول:  أفا أثناسيوس بي أبوسطوليكوس:
Bid tot de Heer namens ons: onze heilige vader de
patriarch: abba Athanasius de Apostolische: dat
Hij onze zonden vergeeft.
 أنبا أثناسيوس:  يا أبانا القديس البطريرك: اطلب من الرب عنا
.  ليغفر لنا خطايانا: الرسولي
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Doxologie voor de
heilige Verena

ذكصولـوجيــة للقديسة فيرينا

Wounia] qen oume;myi @ o` ;ye;ouab Biryna
]par;enoc@ ]selet `nte P=,=c@ Pipatselet `mmyi.
O-oe neejatie gen oe-methmie, oo thie eth-oewab
Viriena tie parthenos, tie shelet ente Piegristos, pie
pat-shelet emmie.

 اوثي إثؤواب فيرينا تي بارثينوس: اواونياتي خين او ميثمي
.  بي باتشيليت إممي:  تي شيليت إنتي بي إخرستوس:
Want u hebt achtergelaten, de glorie van deze
wereld, en alle ijdelheid van het leven, en u had de
reinheid lief.

 عروس:  القديسة فيرينا العذراء: مباركة أنت بالحقيقة
.  العريس الطاهر: المسيح

Je `aresws @ `m`p`wou `mpaikocmoc @
]met[acihyt `mpibioc @ aremenre pitoubo .

nem

Zje a-re shoosh, em ep oo-oe em pai kozmos, nem
tie met etsha sie hiet em pie vios, a-re menre pie
toevo.

 نيم تي ميت:  إم إب اواو إمبي كوزموس: جي أري اووش
.  أري مينري بي طوفو: تشاهيت إمبي إمبي فييوس
Waarlijk gezegend bent u, o heilige maagd Verena,
de bruid van Christus, de Ware Bruidegom.

:  وكل مباهج هذه الحياة:  كل أمجاد هذا العالم: ألنك تركتي
. وأحببتي الطهارة

Acsws `m`pcatanac@ nem nefdemwn euhwou @
hiten tecnis] `nhupomony @ qen pitoubo `nte
tecpar;enia.
As shoosh em ep satanas, nem nef zemoon
ev hoo-oe, hieten tes nieshtie en hiepomonie,
gen pie toevo ente tes parthenia.

 هيتين تيس:  نيم نيف ذيمون إفهواو: أس اووش إم إبصاطاناس
.  خين بي بي طوفو إنتي تيس بارثينيا: نيشتي إن هيبوموني
Zij beschaamde de satan, en al zijn kwade
machten, door haar grote standvastigheid, in
de reinheid en zuiverheid.

:  بثباتها العظيم:  وكل جنوده األشرار: قد فضحت الشيطان
. في الطهارة والعفة

Je ounis] pe qen oume;myi @ pe picwtp `ntoubo @
`nte ;ye;ouab Biryna @ ]selet `nte P=,=c .

Zje oe nieshtie pe gen oe methmie, pep
ie sootp en toevo, ente thie eth-oewab
Viriena, tie shelet ente Piegristos.
:  جي بي سوتب إن طوفو: جي اونيشتي بي خين او ميثمي
.  تي شيليت إانتي بي إخرستوس: إنتي ثي إثؤواب فيرينا
Want waarlijk groots, is de zuiverheid,
van de heilige Verena, de bruid van
Christus.
 عروس:  للقديسة فيرينا:  إختيار القداسة: ألنه هو عظيم
. المسيح

Acjwk `ebol `mpecbioc @ qen pecnis] `n;ebio @
acenkot nem nye;ouab @ qen `t,wra `nnyetonq.

As khook evol em pes vios, gen pes
nieshtie en thevio, as en kot nem nie ethoewab, gen et goora en nie et on-g.
:  خين بيس نيشتي إن ثيفيو: أسجوك إيفول إم بيس فيوس
.  خين إتخورا إن ني إت اونخ: أس إنكوت نيم ني إثؤواب
Zij voleindigde haar leven, met grote
nederigheid, en rustte met de heiligen, in
het land der levenden.
:  وإستراحت مع القديسين:  بتواضعها العظيم: أكملت حياتها
. في أرض األحياء

<ere ne `w ]`alou `mpar;enoc @ `w panagia `m`pcolcel
@ `w ]selet ectoubyout @ ]`agia `mmyi Biryna.

Shere ne oo tie a-loe em parthenos, oo
pan akhia em ep sol-sel, oo tie shelet es
toevioet, tie akhia emmie Viriena.
 او بان أجيا إم إب: شيري ني اوتي آلو إم بارثينوس
.  تي أجيا إممي فيرينا:  اوتي شيليت إس طوفيوت: سولسيل
Wees gegroet o jonge vrouw en maagd,
getooid met heiligheid, o zuivere bruid,
de ware heilige Verena.
 العروس:  كلية الزينة المقدسة: السالم للعذراء العفيفة
.  القديسة فيرينا الحقيقية: الطاهرة

<ere ne `w ]`agia @ ,ere ne `w ;ye;ouab @ ,ere ne
`w ackytyc @ ]selet `nte `vnyb `p[oic .

Shere ne oo tie akhia, shere ne oo thie
eth-oewab, shere ne oo askieties, tie
shelet ente ef nieb Eptshois.
 شيري ني:  شيري ني او ثي إثؤواب: شيري ني اوتي أجيا
.  تي شيليت إنتى إفنيب إبشويس: او أس كيتيس
Wees gegroet o heilige, wees gegroet o
zuivere, wees gegroet o ascetische, de
bruid van de Meester en Heer.
 السالم:  السالم لك أيتها الطاهرة: السالم لك أيتها القديسة
.  عروس السيد: لك أيتها الناسكة

Twbh `mP¡ `e`hryi `ejwn@ `w ]selet `nte Pi`,rictoc@
]`agia `mmyi Biryna@ `ntef,a nennobi nan `ebol.

Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo tie
shelet ente Piegristos, tie akhia emmie
Viriena, entef ka nan novie nan evol.
:  اوتي شيليت إنتي بي إخرستوس: طوبه إم إبشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول: تي أجيا إممي فيرينا
Bid tot de Heer namens ons, o bruid van
Christus, de ware heilige Verena, dat Hij onze
zonden vergeeft.

 القديسة فيرينا:  ياعروس المسيح: إطلبي من الرب عنا
. ليغفر لنا خطايانا:
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Doxologie voor de heilige
paus Cyrillus VI

ذكصولوجية البابا كيرلس
السادس

Papa abba Kurilloc pimah coou @ pimakarioc
qen oume;myi@ vyetaftajron qen pinah]@
`nor;odoxoc `nta`vmyi.
Pa-pa ava Kierillos pie mah so-oe ،pie
makarios gen oe-methmie ،fie etaf takhron
gen pie nahtie ،en orthozoksos enta efmie.

 في:  بـي مكاريوس خين أو ميثمي: بابا آفا كيرلس بي ماه سو
.  إن أورثوذكسوس إيطا إفمي: إيطاف طاجرون خين بي ناهتي
Paus abba Cyrillus de zesde: gelukzalig in
waarheid: hij heeft ons bevestigd: in het ware
orthodoxe geloof.

 الذي ثبتنا في:  الطوباوي بالحقيقة: البابا كيرلس السـادس
.  األرثوذكسي الحقيقي: اإليمان

Ouran `nsousou pe pekran@ `w pimona,oc
ettoubyout@ piman`drityc ettajryot@ pi`svyr
`nniana,writyc .
Oe ran en shoe-shoe pe pekran ،oo pie
monagos et toe vie-oet ،pie man edrieties et
takhrie-ot ،pie eshfier en nie anago-rieties.

:  أوبي موناخوس إت طوفيوت: أوران إن شوشو بى بيكران
.  بي إشفير إنتى ني خوريتيس: بي ماندريتيس إت طاجريوت
Een naam van trots is uw naam: o zuivere
monnik: de sterke kluizenaar: vriend van de
anachoreten.

 والمتوحـــد:  يا أيها الراهب الطاهر: إسـم فخـر هو إسمك
.  صديق الســــــواح: القوي

E;be vai akswp nan@ `noutupoc qen `pcaji@ qen
]`agapy qen pijinmosi@ qen pitoubo qen `vnah] .
Ethve fai ak shoopie nan ،en oe tiepos gen ep
sazj-ie ،gen tie aghapie gen pie zj-ien moshie ،
gen pie toevo gen ef nahtie.

 خين:  إن أوتيـبوس خين إبصاجي: إثفى فاي آك شوبي نان
 خين بي طوفو خين إف: تي آغابي خين بي جين موشي
. ناهتي
Daarom bent u voor ons geworden: tot
voorbeeld met uw woorden: uw liefde en uw
daden: uw reinheid en geloof.

 في المحبـــة في:  قدوة في الكالم: من أجل هذا صرت لنا
.  في الطهارة في اإليمـــــــان: التصرف

<ere pimainefsyri @ vyetaf tal[o `nnyetswni@
afer`provyteuin `n`svyri@ ouoh `nidumwn afhitou
`ebol.
Shere pie mai nef shierie ،fie etaf tal etsho en
nie et shoonie ،af er eprofietevien en esh
fierie ،oewoh en nie diemon af hie toe evol.
 إف:  في إيطاف طالتشو إن ني إتشوني: شيرى بي ماي نيف شيري
.  أووه ني ذيمون إن هيتو إيفول: إير إبروفيتيس إن إشفيري
Gegroet zij u ،die uw kinderen liefhad: die de
zieken genas: die profeteerde van wonderlijke
dingen: en demonen uitdreef.

:  وتنبأ بالعظائم:  الذي شفى المرضى: السالم لمحب أوالده
. وأخــــرج الشياطيــــن

F`cmarwout `nje pekbioc @ `w peniwt `mmakarioc@
aktac;o nan `mpicwma `nabba Markoc @ ouoh
ak`iri `mpimuron e;ouab.
Ef es maroo-oet enzje pek vios ،oo penjoot em
makarios ،ak tas-to nan em pie sooma en ava
Markos ،oewoh ak ie-rie em pie mieron eth-oewab.

 آك:  أوبين يوت إم مكاريوس: إف إسمارواوت إنجى بيك فيوس
 أووه آك إيـري إم بي: طاستو نان إم بي سوما إن آفا ماركـوس
. ميرون إثـؤواب
Gezegend is uw ambtstijdperk: onze gelukzalige
vader: u bracht ons het lichaam van abba Markus
terug: en maakte de heilige myron.

 أعدت لنا جسد:  يـا أبانا الطوبـــاوي: مبارك هـو عهـدك
.  وعملت الميرون المقــــدس: مارمرقـس

Mari`a ]macnou]@ acouwnh qen ounis] `n`svyri@ nem
ni[rompi nem pi`c;oinoufi@ qen tec`ek`klyci`a qen Zaitoun.

Maria tie masnoetie ،as oe-oonh gen oe nieshtie
en eshfierie ،nem nie etshrompie nem pie estoi
noefie ،gen tes ekliesieja gen Zaitoen.

 إس أوأونه خين أونيشتي إن إشفيري: ماريا تي ثيؤطوكوس
 خين تيس:  نيم تي إتشرومبي نيم ني إسطوي نوفي:
. إككليسيا خين زيتون
Maria de Moeder Gods: verscheen met een
groot wonder: samen met duiven en wierook:
in haar kerk in Zaitoen.

 مع حمام:  ظهـرت بإعجوبـــــة عظيمة: مريـم والدة اإلله
.  في كنيستها بالزيتــــــون: وبخور

Akkwt `noumanka;edra `mberi@ nem pinis]
`n`abyt `napa Myna @ nem hanmys `nek`klyci`a@
pekhyt `mpef[acnahbi `e`ptyrf.
Ak koot en oe ma en kathedra em verie, nem pie
nieshtie en a-viet en ava Mina, nem han miesh en
ekliesia, pek hiet em pef et-shas nahvie e-eptierf.

 نيم بي نيشتي آفيت أن آفا مينا: آك كـوت إن أومان كاتدرا إم فيـري
 بيك هيت إم بيف إتشاسي ناهفي إى:  نيم هان ميش إن إككليسيا:
. إإبترف
U bouwde een nieuwe kathedraal: het grote
klooster van abba Mina: en talrijke kerken:
terwijl uw hart nooit hoogmoedig werd.
:  وكنائس كثيرة:  والـدير العظيم لمارمينــا: بنيت كاتدرائية جديدة
. أمـا قلبــك لـم يستكبـر مطلقـا

Saktwnk `m`vnau `nsorp @ qen tekjom
nem
nekswni @ e;rekhwc nem niaggeloc @ nem
nye;ouab etakmenritou .
Shak toonk em efnav en shoorp, gen tek khoom
nem nek shoonie, ethrek hoos nem nie
ankhelos, nem nie eth-oewab etak men rie-toe.
:  خين تيك جـوم نيم بيك شوني: شالي طونك إم إفناف إنشورب
.  نيم ني إثؤواب إن بيك مينرى طوأو: إثريك هوس ني آنجيلوس
U stond vroeg in de ochtend op: bij welzijn en
bij ziekte: om te loven met de engelen: en met
de heiligen die u liefhad.
 لتسبح مع:  في قوتـــــك وفي أمراضك: تعـودت القيام وقت السحر
.  ومع القديسين أحبائـــــك: المالئكة

}nou
`aripenmeu`i
@ nahren Pennou]
@
e;refjwk nan `ebol `mpekry] @ qen ]agapy
qen `vnah] .
Tie noe a-rie pen mevie, nahren Pennoetie, ethref khook nan evol em pek rietie, gen tie
aghapie gen ef nahtie.
 إثريف جوك نان إيفول آبيك:  ناهرين بين نـوتي: تينو آرى باميفئي
.  خين تي آغابي خين إفناهتي: ريتي
Nu dan, gedenk ons: bij onze God: dat hij ons,
zoals u, volmaakt maakt: in de liefde en het
geloof.
 فـي المحبـة في:  ليكملنــا مثلـك:  أمـام إلـهنــــا: واآلن أذكرنا
. اإليمــــــان

Twbh `mP=o=c
`e`hryi `ejwn @ peniwt
e;ouab
`ndikeoc @ papa
abba
Kurilloc pimah
coou @ `ntef,a nennobi nan `ebol .
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, pen joot
eth-oewab en zieke-os, pa-pa ava Kierillos pie
mah so-oe, entef ka nen novie nan evol.
 بيـن يوت إثؤواب إن ذيكيئوس: طوبه إم إبشويس إى إهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول:  آفا كيرلس بي آرشي إيرفس:
Bid tot de Heer namens ons, o heilige
rechtvaardige vader, paus abba Cyrillus de
zesde, dat Hij onze zonden vergeeft.
 أنبا كيرلس رئيس:  يـا أبانا القديــــس الصديق: أطلب من الرب عنـا
.  ليغفر لنا خطايانا: الكهنة
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De doxologie voor
onze heilige vaders
de kruisdragers

ذكصولوجية البسي الصليب

)m3i niben `etavgwk `ebol : `nniqici `nte nov`aret3 :
evheghwg evsi`mkah : `ere pikocmoc `m`p2a `mmwov
an .
Ethmie nieven etav khook evol, en nie giesie ente noe a-re
tie, ev hekh-hookh ev etshie em kah, e-re pie kozmos em
epsha em moo-oe an.

 إف:  إن ني خيسي إنتي نو أريتي: إثمي نيفين إيطاف جوك إيفول
.  إيري بي كوزموس إم إبشا إممواو آن: هيج هوج إف تشي إمكاه
Alle rechtvaardigen die verduurd hebben, de moeite voor
hun deugdzaamheid, in verdrukking en leed; de wereld
was hen niet waard.

:  متضايقين متألمين:  كملوا أتعاب فضائلهم: كل األبرار الذين
. والعالم ال يستحقهم
Kol el-abrar allaziena: kamalo at3ab fada2elhom:
motadayekien motta2allemien: wa el-3aalem la yasta7ekahom.

Evcwrem `ebol hi ni2a4ev : nem nib3b nem
nixol `nte `pkahi : nai `ete averme0re qarwov :
ge `ebolhiten povnah5 .
Ev soorem evol hie nie shafev, nem nie vieb nem nie kol ente ep
kahie, nai e-te av er methre garoo-oe, zje evol hieten poe nahtie.

 نيم ني فيب نيم إيطاف إيرميثري: إف سوريم إيفول هي ني شافيف
.  جي إيفول هيتين بوناهتي: خارواو
Zij dwaalden rond in de wildernissen, de grotten en holen in de
aarde, van hen werd getuigd: “Door hun geloof…

شهد
ُ  هؤالء الذين:  والمغائر وشقوق األرض: تائهين في البراري
.  أنه من قبل إيمانهم: لهم
Te-iehiena fie el-bararie: wa el-magha-er wa shekoeq elardie: ha-olaa2 allaziena shohieda lahom : en-naho min
kebal iemanhom.

Nem tovhvpomon3 : marensogi `ncapov`ajwn
: `ntengov2t `e`parx3joc `nte `fnah5 : nem
pe4re4gwk `ebol I=3=c .
Nem toe hie-po mo-nie, maren etsho zj-ie en sa poe a-ghoon, en
ten khoesht e-ep arshie-ghos ente ef nahtie, nem pef ref khook
evol Iesoes.

 إنتين جوشت إإب:  مارين تشوجي إنصا بو آجون: نيم تو هيبوموني
.  نيم بيف ريف جوك إيفول إيسوس: أرشي جوس إنتي إفناهتي
…en hun geduld, laten wij spoedig hun pad van strijd
navolgen, en de ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en
Voleinder van het geloof.

:  وننظر الى رئيس اإليمان:  في طريق جهادهم: وصبرهم فلنسرع
. ومكمله يسوع
We sabrehom fel-nosre3 : fi tarik khiehedehom: wa nanzor iela
Ra2ies el-iemen : we mokammelaho Yasoe3.

T=w : w
`
nixoroc `nte ni`ctavroforoc :
etavgwk `ebol hi ni2a4ev : =`n=t=e=4 ...
Toobh em Eptshois e-ehrie e-khoon, oo nie goros
ente nie estravro foros, etav khook evol hie nie
shafev, entef ka nen novie nan evol.
 إيطف جوك:  اوني خوروس إنتي ني إسطافروفوروس: ... طوبه
...  إنتيف: إيفول هي ني شافيف
Bid… o koren van kruisdragers, die volmaakt zijn
geworden in de wildernis, dat Hij…
 الذين كملوا في:  يا مصاف البسي الصليب: اطلبوا من الرب عنا
.  ليغفر لنا خطايانا: البراري
Otloboe men al-Rabbie 3anna : ya masaf labissie el-salieb :
allaziena kamelo fie el-bararie : le-yaghfer lana gatayana.
Index van De Doxologieen - فهرس الذوكصولوجيات

De doxologie voor de
Patriarch en de
bisschop
ذكصولوجية البطريرك
واالسقف

Aksi `txaric `mmw`vc3c : 5metov3b `nte
melxicedek : aksi `m`patio `mpeniwt markoc :
f3eta4hi2enno4i nan .
Ak-etshie it garis im Moisies ،tie met o-wieb
inte A-aron ،ak-etshie im ip-tajo im pen jot
Petros pi an khokh in nie apostolos.
 تى ميت اوويب إنتى ميلشي سيديك: أكتشى أت خاريس إممويسيس
 بي أن جوج إن ني:  أكتشى إم إبطايو إم بين يوت بيتروس:
.أبوسطولوس
U ontving de genade van Mozes ،het priesterschap
van Aaron ،u ontving de roem van onze vader
Petrus ،het hoofd van de apostelen.

:  وأخذت كرامة أبينا بطرس:  وكهنوت هارون: نُلت نعمة موسى
. بكر الرسل

AP=x=c talo `nte4gig : `nov`inam `egen tek`afe :
a4tenhovtk `eni2o2t : `nte `0metovro `nnif3ov`i.
A Pegristos ta-lo intef zj-iezj ،in o-wie nam iezjen tek a-ve ،af ten hotk e-nie shosht inte ismet oro in nie fie-owie.

 إن اووي نام إيجين تيك: أبي إخرستوس طالو إنتيف جيج
 إنتى إث ميت اورو إن:  أف تين هوتك إينى شوشت: أفى
. نيفيؤوى
Christus legde Zijn rechterhand ،op uw
hoofd ،Hij gaf uw de sleutel ،van het
Koninkrijk der hemelen.

:  وائتمنك على مفاتيح:  اليمنى على رأسك: رفع المسيح يده
. ملكوت السموات

E0rek2wpi `novre4erhemi: ca`p2wi n
` 5ek`kl3cia:
e0rek`amoni `mpeklaoc: qen ovtovbo nem
ovme0m3i.
Esrek shopi in oe-ref er hemie ،sa ipshoi in tie
ik-ik-lie-seeje ،esrek a-monie im pek la-os ،gen
o-tovo nem oe-mesmie.

:  صا إبشوى إنتى إكليسيا: إثريك شوبى إن اوريف إيرهيمى
.  خين او طوفو نيم او ميثمى: إثريك أموينى إم بيك الؤس
Dat u mag leiden ،de kerk ،en dat u uw volk
mag weiden ،in reinheid en rechvaardigheid.

.  بطهارة وبر:  وترعى شعبك:  على الكنيسة: لتصر مدبرا

Kata `fr35 eta4goc : `nge pavloc piapoctoloc :
ge kata`fr35 `mmelxicedek : pair35 hw4 `m p=x=c .
Kata ifritie etaf khos ،inzje Pavlos pi
apostolos ،zje kata ifritie in Aaron ،pai ritie hof
im Pegristos.

:  إنجى بافلوس بى أبوسطولوس: كاطا إفريتى إيطاف جوس
 باى ريتى هوف إم بي: جى كاطا إفريتى إن أأرون
. إخرستوس
Gelijk Paulus de apostel ،heeft gezegd ،“Zoals
immers Aaron was ،zo is Christus evenzo.”

.  كذلك المسيح:  كمثل ملشيصادق:  بولس الرسول: كما قال

Wcavtwc tensici `mmok: nem pihvmnodoc David:
ge `n0ok pe piov3b 2a `eneh: kata `tta7ic `mMelxicedek.
O-savtos ten et-shisie emmok ،nem pi
himnozos David ،zje insok pe pi o-wieb sha
ineh ،kata itak-sis em-Melchisedek.
 جى:  نيم بى هيمنوذوس دافيد: اوس أف طوس تين تشيسى إمموك
 كاطا إت طاكسيس ام ميلشي: إنثوك بى بى اوويب شا إينيه
.سيديك
Evenzo vereren wij U ،met David de psalmist ،
U bent de priester voor eeuwig ،volgens de
ritus van Melchisedek.
:  قائلين انت هو الكاهن الى األبد:  مع المرتل داود: كذلك نرفعك
. على طقس ملشيصادق

T=w : peniwt =e0
= =v `mpatriarx3c : abba (...)
piarx3`erevc : `n=t=e=4...
Toobh…: penjot eth-oe-wab em patriarshies:
ava (...) pie arshie erevs: entef...
( بى أرشى...)  أفا:  بينيوت إثؤواب إم باتريارشيس: ...طوبه
.…إيريفس إنتيف
Bid…: onze heilige vader de patriarch: abba
(...) de hogepriester: dat...

( رئـيس...)  انبا:  يا أبانا القـديـس البطـريـرك: ...أطلب
...  ليغـفـر: الكهنـة

T=w: peniwt =e0
= =v `ndikeoc„ : abba (...)
pi`epickopoc : `n=t=e=4...
Toobh…: penjot eth-oe-wab in zieke-os: ava
(...) pie episkopos: entef...
( بى إبسكوبوس...)  أفا:  بينيوت إثؤواب إنذيكيؤس: ...طوفه
.… إنتيف:
Bid…: onze heilige rechtvaardige vader:
abba (...) de bisschop: dat...
 ليغـفـر: ) األسـقـف...(  أنبا:  يا أبانا القـديـس البار: ...أطلب
...
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Afsluiting van de Doxologieën
ختـام الــذكصــولــوجيــــات
* Swpi n
` ;o `ere comc `ejwn @ qen nima et[oci
etere,y `nqytou @ w
`
ten¡ `nnyb tyren
];e`otokoc @ etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.
* Shoopie entho e-re soms e-khoon: gen nie ma et tshosie
et-e re-kie en gietoe: o ten tshois en nieb tie-ren tie
theotokos: et-oi em parthenos en sie-joe nieven.

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

* 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 هــذا:  ُمخلصنـا الصالح: * إســـ لي الــذي ولـدتـه
. ويُقـرر لنـا سالمه: األتعـاب

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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

Afsluiting van de Doxologieën

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

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
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Wij verheffen u
نعـظمـك يا أم النــور

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

 ون ُمجـدك أيتُهـا،النـور الحقيقي
نُعظمـك يا أ لم
ُ
 ألنــك ولـدت، والـدةُ اإلله،ُالعـذرا ُء القـديســة
، أتى وخلص نفُــوسنـا،خلص العالــم
لنـا ُم
ُ
،المجــ ُد لــك يــا سيــدُنـا وملكنـا المسي ُح

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht,
wij verheerlijken u, heilige Moeder Gods,
want u baarde ons de Verlosser van de
wereld; Hij kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning,
Christus,

Wij verheffen u

نعظمك يا أم النور

ُ ثبــات، تهليــ ُل الصديقيــن، إكليـ ُل الشلهــداء،ســل
فخــر الــر ل
ُ
ُ
،بشـر بالثالــوث القــدوس
ُ ُ  نـ،فــران الخطايــا
ُ  غـ،الكنائـس
يـارب
،ارحــم
،ُ نسجـــ ُد لـهُ ونـُمجـده،ُالهــوتُ واحــد
ْ يـارب
ُ
ُ
. آميــن،يـارب بـارك
،ارحــم
ْ
ُ
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap van de rechtvaardigen, standvastigheid van de kerken, vergeving van de zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de
Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem. Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer
zegen ons. Amen.

De Orthodoxe
Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان األرثوذكسي

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

ُ  ضاب،اآلب
ُ اللـه،ؤمـن بإله واحــد
ُ ُ بالحقيقـة نـ
ط
ُ
 ما يُـرى وما ال،سماء واألرض
ُ  خالـ،الكل
َّ ق ال
ُ ،ع المسي ُح
ُ ُ  نـ,يُــرى
إبـن اللـه
ُ ؤمن بـرب واحد يسو
، المولـو ُد من اآلب قـ ْبل كل الد لهـور،الـوحيـد
In waarheid geloven wij in één God, de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader.

Geloofsbelijdenis

قانون اإليمان

،غيـر مخلوق
 مـولـو ُد،ِِ من إله حـ
ُ  إلهُ حـ،نـور من نـور
َ
ُ
َ  الـذي به،مساو لآلب في الجـوهـر
 هــذا الـذي،كان ك َل شئ
ْ
ْ
ُ
، نـز َل من السماء،ومن أجـل خالصنا
،البشـر
نحــن
أجلنـا
ْ من
ُ
ْ
ْ وتجســ َد
،نــس
 وت،ومن مريــ َم 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
ُ ـب عنــا على عهـــد بيـال
ـر وقـا َم
َ ُوصل
َ  وت لـ َم وقـُب،ـس البـُنطي
َ ط

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

Geloofsbelijdenis
قانون اإليمان
ُنعــْم ن
ْ ِ
ُ
،مــن اآلب
،ـؤمــن بالــروح الـُقــدس
ُ الـرب المحيى ال ُمنبثـ
ُ
،ِ فذذي األنبيــــذذـاء
ُ  الناطـذذـ،نسجـذذـ ُد لذذه ونـُمجـذذـد ُا مذذع اآلب واالبذذـن
 ونعتـذذذذذـرف،وبكنيسـذذذذذـة واحذذذذذـدة مقــدسذذذذذـة جامعذذذذذـة رســوليـذذذذذـة
 وننتظـــــدددـر قيامــدددـة،بمعمــوديذذذـة واحـذذذـدة لمغفــذذذـرة الخطايــــذذذـا

.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.

تين جوشت إيفول خا إتهى إنتى أناسطاسيس إنتى ني ريف
.موواوت نيم بى أونخ إنتى بى اي أوون إسنيو أمين
ُ
Wij verwachten de opstanding van de doden en het
leven van het komend rijk. Amen.
.وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي آميــــــــن

Celebrant

يقول الكاهن

`Vnou] nai nan ;es ounai `eron
senhyt qaron.

.  شينهيت خارون: شو ناى إيرون
ُ  ثى: إفنوتى ناى نان
O God ontferm U over ons, bestendig
ontferming voor ons, heb erbarmen met
ons.
، تـراءف علينــا،َّ قـرر لنـا رحمـة،اللـهم ارحمنا

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Cwtem `eron.
سوتيم إيرون.
Hoor ons.
وإسمعنا.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

Cmou `eron `areh `eron `aribo`y;in
`eron.

إسمو إيرون أريه إيرون أري فويثين إيرون.
ُ
Zegen ons, bewaar ons en sta ons bij.
وباركنــا وإحفظنــا وأعنـــا.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Amyn.
Amien
. أمين

Amen.
. حقا
7akan .

يقول الكاهن

Celebrant

@ Wli `mpekjwnt `ebolharon
jempensini qen pekoujai @ ouoh
,a nennobi nan `ebol.

اولى إم بيك جونت إيفول هارون  :جيم بين شينى خين بيك
اوجاى  :اووه كانين نوفى نان إيفول.
ُ
Hef Uw boosheid op van ons, bezoek
ons met Uw verlossing en vergeef onze
zonden.
وإرفـــع غضبــك عنـــا ،وإفـتـقـدنـــا بخالصـك ،وإغـفــر لنا
خطايـانـــا.

Gelovigen

يـقــول الـشعب

`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.

Diaken

يـقــول الـشماس

إسجـدوا لـلـه اآلب ضابط الكــل

Aanbidt God de Vader, de Pantokrator.

Eskhodoe lel-lahie el-eb, dabete elkol.

De Litanie (altelba)
الطلبة

يقول الكاهن هذه الطلبة

الينبذذذذوع الفذذذذائ كذذذذل
حذذذذين .المعطذذذذي النذذذذور
والمذذانح الحيذذاة .القذذوة
الخالقذذذذة والذاتيذذذذة مذذذذع
اآلب .الذذذذذذذذذذي أكمذذذذذذذذذل
التدبير من قبل صذالحه
مذن أجذل خذال جذنس
البشذذذذر .أيهذذذذا المسذذذذيح
إلهنا .الذي حذل وثاقذات
الموت.

En daarna deze litania

O
Heer,
immer
overvloeiende Bron, de
Gever
van
licht,
de
Schenker van leven, de
scheppende Kracht van de
Vader, U heeft door Uw
goedheid het plan voltooid
voor de redding der
mensen. O Christus onze
God,
U
heeft
ons
losgemaakt van de boeien
des doods,

يقول الكاهن هذه الطلبة

وسذذذذذذذذذحِ متذذذذذذذذذاريس
الجحذذذذذذذيم ،وداس كذذذذذذذل
األرواح الشريرة .الذي
أصذذعد ذاتذذه وجذذدا مثذذل
حمذذذل بذذذال عيذذذب علذذذي
الصذذذليب .وأسذذذلم ذاتذذذه
عنذذذا حتذذذي ينقذذذذنا مذذذن
الخطيئذذذة ،وأنعمذذذت لنذذذا
بالحياة األبدية بحكمتذك
اإللهية وقوتك.

En daarna deze litania

de grendels van Hades
verpulverd en alle boze
geesten vertrapt. U heeft
Zelf door Uw vrije Wil het
kruis
bestegen
als
smetteloos Lam en Uzelf
overgeleverd om ons van de
zonde te verlossen. U heeft
ons het eeuwige leven
geschonken
door
Uw
Goddelijke wijsheid en Uw
macht.

يقول الكاهن هذه الطلبة

سبيت إبلذيس وشذياطينه
الرديئذذذذذذذذذذذذة .اجتذبذذذذذذذذذذذذه
"حصذذرته" فذذي شذذبكتك
وربطته بوثاقذات الظلمذة
الخارجية .وأغلقت عليه
بقوتذذك المنيعذذة ،يذذا ابذذن
هللا الحقيقذذذذذذي الصذذذذذذالح
السذذذذذذذميع للذذذذذذذذين فذذذذذذذي
التجذذذذارب أنذذذذت اضذذذذ ت
للجلذذذذذوس فذذذذذي الظلمذذذذذة
و الل الموت،

En daarna deze litania

U heeft door Uw onwrikbare
kracht Satan en zijn kwade
geesten gevangen, hem in
Uw net verstrikt en hem
vastgebonden met de boeien
van de buitenste duisternis.
O ware Zoon Gods, U hoort
hen die verzoekingen te
verduren hebben, U gaf licht
aan hen die gezeten waren in
de duisternis en de schaduw
van de dood.

يقول الكاهن هذه الطلبة

يذذا رب لذذك المجذذد الغيذذر
فاني ،إسذمعنا إذ نذدعوك
واعذذذذذط نياحذذذذذا ألنفذذذذذس
عبيذذذذذدك .أولئذذذذذك الذذذذذذين
سذذذذذذبِ رقذذذذذذادهم آبائنذذذذذذا
وإخوتنذذذذذذا الجسذذذذذذدانيين
وكذذذذذذذل الذذذذذذذذين سذذذذذذذلفوا
وتوفذذذذذذوا فذذذذذذي األمانذذذذذذة
المستقيمة الذين نذكرهم
والذين لم نذكرهم اآلن.

En daarna deze litania

O Heer, aan wie oneindige
glorie toegerekend wordt,
hoor ons wanneer wij U
aanroepen en geef rust aan
de zielen van Uw dienaren
die heengegaan zijn: onze
verwanten,
vaders
en
broeders en allen die in het
Orthodoxe geloof gestorven
zijn, degenen aan wie we
denken en degenen die niet
in onze gedachten zijn.

يقول الكاهن هذه الطلبة

ألن لك العزة وكذل شذيء
فذذذذي يذذذذديك .أيهذذذذا الذذذذرب
اإللذذذه تحذذذنن ،بمراحمذذذك
الكثيذذذذذرة علذذذذذي عبيذذذذذدك
األحيذذذذاء واألمذذذذوات .يذذذذا
خذذذذذذذالِ كذذذذذذذل الطبذذذذذذذائع
البشذذذذرية ألنذذذذك كونتهذذذذا
ممذذا لذذم تكذذن ،أنذذت الذذذي
تعطذذذي كينونذذذة لإلنسذذذان
فيحيذذذذذذا .وتذذذذذذ تي عليذذذذذذه
بالموت بسلطان.

En daarna deze litania

Aan U is de heerschappij.
Alles is onder de macht van
Uw krachtige hand. Heer
God heb erbarmen , naar
Uw vele genadegaven, met
Uw dienaren , de levenden
en de doden. O Schepper
van alles, U heeft de mensen
uit het niets geschapen. U
geeft bestaan aan de mens
en hij leeft en U roept de
dood over hem uit met Uw
heerschappij.

En daarna deze litania

U heeft de prikkel van de dood
overwonnen, opdat het geen
macht zal hebben over de
gelovigen noch over hen die
uitzien naar de verrijzenis der
doden. Op deze grote Dag van
Pinksteren, waarop U Uw
Geest over ons uitgestort heeft
als tongen van vuur, leerde u
ons de volheid van het
mysterie van de Heilige
Drieëenheid die wezensgelijk,
ondeelbaar
en
onveranderbaar zijn.

يقول الكاهن هذه الطلبة

الذذذي جعذذل علذذي شذذوكة
المذذذذذوت ضذذذذذربة لكذذذذذيال
يجعذذل لهذذه سذذلطان علذذي
المذذذذؤمنين بذذذذه والذذذذذين
 هذذذذذا،يرجذذذذون القيامذذذذة
الذذذي فذذي هذذذا الذذذي فذذي
هذذذا اليذذوم العظذذيم الذذذي
.هذذذذذو عليذذذذذه الخمسذذذذذين
اعلمتنذذذذذذا بكمذذذذذذال سذذذذذذر
الثذذذذذذذذذذذالوث المقذذذذذذذذذذذدس
المساوي الغير المفترق

يقول الكاهن هذه الطلبة

والغير المتغيذر .مذن قبذل
إفاضذذة روحذذك القذذدوس
علينذذا مثذذل ألسذذنة ناريذة.
قسذذذذذمتها علذذذذذي رسذذذذذلك
القديسذذذذذذذين ،وجعلذذذذذذذتهم
مبشذذذذرين باألمانذذذذة ذات
التقوي ،وبكالمك اإللهي
الذذذذذذذي علمذذذذذذتهم إيذذذذذذاا-
نضذذذذرع إليذذذذك أن تقبذذذذل
طلبتنذذذذا فذذذذي هذذذذذا اليذذذذوم
المقدس

En daarna deze litania

heeft
uw Apostelen
verdeelde tongen van
vuur gegeven en hen tot
predikers gemaakt van
het geloof en van Uw
Goddelijke woorden die
U hun geleerd heeft. Wij
smeken U onze gebeden
te aanvaarden op deze
gezegende Dag.

يقول الكاهن هذه الطلبة

الذي هو كماله كل شيء
مذذذن أجلنذذذا ،ومذذذن أجذذذل
الذذذين وضذذعوا نفوسذذهم
فذذي يذذديك .إسذذمعنا نحذذن
عبيذذذذذذدك المذذذذذذذلولين .إذ
نطلذذذذذب إليذذذذذك أن تنذذذذذيح
أنفذذذذذذذذذذذس المسذذذذذذذذذذذيحين
األرثوذكسذذيين الطذذالبيين
إليذذك مذذن أجلهذذم .الذذذين
رقدوا والذين جاووا مذن
ههنا

En daarna deze litania

Schenk ons volmaaktheid
en rust aan hen die hun
zielen in Uw handen
bevolen hebben .Hoor
ons,
Uw
nederige
dienaren. Wij vragen u
de
zielen
van
de
Orthodoxe
Christenen
die uit dit leven heen
gegaan zijn de eeuwige
rust te geven.

يقول الكاهن هذه الطلبة

إلي هناك ،لكي يتنيحوا
مستريحين فذي موضذع
بذذرودة .الموضذذع الذذذي
هذذرب منذذه وجذذع القلذذب
والكآبة والتنهد .ولذتكن
نفوسذذذذذهم فذذذذذي مظذذذذذال
النذذذذذذذذذذذذور ،اجعلهذذذذذذذذذذذذم
مسذذذذذذذتحقين للغفذذذذذذذران
والسذذذذذذذذذذالم نسذذذذذذذذذذبحك
ونبتهل إليذك ونقذدم لذك
هذا الصلوات

En daarna deze litania

Geef hun rust in het
vreedzame verblijf dat geen
kwelling, gesteun en pijn
kent. Moge hun zielen
verblijven in de schaduw
van het licht. Maak hen de
vreedzame rust en de
vergeving
der
zonden
waardig. Wij loven U en
dragen deze gebeden en
offers aan u ten behoeve
van onze zielen.

يقول الكاهن هذه الطلبة

والتقذذذذدمات مذذذذن أجذذذذل
نفوسذذنا ،اللهذذم العظذذيم
األبدي القدوس المحذب
البشذذذذذر ،الذذذذذذي جعلنذذذذذا
مسذذتحقين أن نقذذف ف ذي
هذذذذذذذا السذذذذذذاعة أمذذذذذذام
مجذذذدك الغيذذذر المقتذذذرب
إليذذذذذذه لكذذذذذذي نسذذذذذذبحك
ونبارك عجائبذك ،اغفذر
لنذذا نحذذن عبيذذدك الغي ذر
مستحقين،

En daarna deze litania

O Gij, Groot en Eeuwig, de
Heilige en Minnaar der
mensen, die ons waardig
bevonden heeft om op dit
uur
voor
Uw
onbenaderbare heerlijkheid
te staan om U te loven en
Uw
wonderbaarlijke
tekenen te zegenen, vergeef
ons,
Uw
onwaardige
dienaren.

Schenk genade aan hen die die
een offer aan u opdragen
zonder u te aanschouwen en
hen die U loven in hun hart
met de Lofzang van de
Trisagion waarin zij U
dankzeggen voor de grote
zegen die U bewerkt hebt met
ons en die U te allen tijde
bewerkt. Denk aan ons, o
Heer, die zwak zijn en laat ons
niet verloren gaan vanwege
onze onrechtvaardigheden

واعذذذذط نعمذذذذة للذذذذذين
يقذذدمون لذذك مذذن غيذذر
 ويسذذبحوك،أن يذذروك
فذذذي قلذذذوبهم بتسذذذبحة
،الذذذذذثالث التقديسذذذذذات
ويشذذذذذذذذكرونك علذذذذذذذذي
 هذذذا،نعمتذذك العظيمذذة
التذذذذي صذذذذنعتها معنذذذذا
وأنذذذذذت صذذذذذانعها كذذذذذل
 أذكذذذذر يذذذذا رب،حذذذذين
ضذذذذذذذعفنا وال تهلكنذذذذذذذا
،بآثامنا

لكذذذذذن أولنذذذذذا عظذذذذذم
رحمتذذذذذذذذذك تلقذذذذذذذذذاء
ضذذذعفنا ،انذذذزع عنذذذا
لمذذة الخطيئذذة لكذذي
نسذذذذذذذعي فذذذذذذذي مذذذذذذذا
للنهذذذذذذذار ،ونلذذذذذذذبس
أسذذذذذذذذلحة النذذذذذذذذور،
لنكمل بغير عثرة،

maar verleen ons uw
grote genade. Neem van
ons weg de duisternis der
zonden zodat wij in het
daglicht wandelen en
bekleed worden met de
wapenen van het licht om
onze dagen te voltooien
zonder te struikelen

en elk werk te doen tot
welgevallen van de
waarlijk Gezegende,
de
Minnaar
der
mensheid, de Vader en
de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd tot
in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Qen P=,=c I=y=c Pen¡.

Gen Piegristos Iesoes Pentshois.
. خين بخرستوس ايسوس بين تشويس
Door Jezus Christus, onze Heer.
. 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.
.سكـــم للـــــــرب
َ إحنـــوا رؤو
E7noe ro-oesakom lel Rab.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

`Enwpion cou Kuri`e.

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

يـقــول الـشماس

Diaken

`Proc,wmen :eou meta vobou.
Epros-goomen The-oe meta fovoe.

إبروس خومين ثيؤ ميطا
. فوفو أمين
ُ
Laat ons aandachtig zijn in de vreze Gods.
.إنصتـــوا بخــــوف اللـه أمين

Ensettoe begauwf illeh.

يقول الكاهن

Celebrant

Iryny paci.
irinie pasie.

.إيرينــــي باســــــي
De vrede zij met u allen.
.الســال ُم لجميعكم
Al-salamo ligami3ikom.

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Ke tw pneumati cou.
ke too pnevmatie soe.

.سو
ُ كـــيطو إبنفماتـــــي
En met uw geest.
.ولـروحــك أيضا

We li-ro7ike aidan.

De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

A42ena4
`e`p2wi
`enif3ov`i
:A4hemci
caov`inam
`mPe4iwt
:
a4ovwrp
nan `mpiparakl3ton : pi`pnevma `nte 5me0m3i.

af shinaf iipshoi i-nie fie-owie, Af himsie sa owie nam im pef jot, af oe-orp nan im pie
parakliton, pie ipnevma inte tie mesmie.
: أووي نام إم بيفيوت
َّ  أفهمسي صا: أفشيناف إإبشوي إيني فيؤوي
. بي إبنفما إنتي تي ميثمي: اواورب نان إمبي باراكليطون
ُ أف
Hij is opgevaren ten hemel, en is gezeten aan de
rechterhand van Zijn Vader, en zond tot ons de parakliet,
Geest der Waarheid de trooster.

 وأرسل لنا:  وجلس عن يمين أبيه: صعد إلي أعلي السموات
. روح الحق ال ُمعزي: الباراقليط

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

En in aanwezigheid
van de patriarch of de
bisschoppen

وفى وجود األب البطريرك أو
األب األسقف

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

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

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

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

والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان والروح المعزي الذي حل
.علي الرسل

De Afsluitende Canon
قانون الختام
P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho `eratf `mpeniwt
ettaiyout `nar,y`ereuc papa abba (...) @ nem
peniwt `n`epickopoc abba (...) @
Eptshois ef e-areh e-ep oon-g, nem ep taho eratf,
em pen joot et tajoet en arshie erevs, papa ava
(…) Nem pen joot en episkopos ava (…)

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

V] `nte `tve ef`etajrwou hijen nou`;ronoc@
`nhanmys `nrompi nem hancyou `nhirynikon
Efnoetie ente etfe ef e takhroo-oe hiezjen
noe ethronos, en han miesh en rompie nem
han seejo en hierienie kon,

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

`ntef;ebio

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

نو إتشالفج إن
ُ نو جاجى تيرو صابي سيت إن
ُ إنتيف ثيفيو إن
.كوليم
en vernedere al hun vijanden snel onder
hun voeten.
.ويخضع جميع أعدائهم تحت أقدامهم سريعا
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قانون الختام

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft, in vrede, volgens
Zijn grote genade.
.أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته
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قانون الختام
kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon
`amyn @ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w
nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson amien,
esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo nie evol khoo
em pie esmoe.

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

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 e` 2wpi
Amien es e-shopi

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

يقول الكاهن

Celebrant

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

`ntekhir3n3

:

xa

nennobi

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

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

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

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

أبانا الذي في السموات

Onze Vader

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

ons dagelijks brood,

Onze Vader

أبانا الذي في السموات

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

Celebrant

محبَّةُ للا االب ون ْعمةُ ا ْبنه ا ْلوحيد ا ْلج ْنس ربنا
ُسوع ا ْلمسيح وشركةُ وم ْوهبة
ُ وإلهنا و ُمخلصنا ي
ُ  ا ْم: الروح ا ْلقُدُس ف ْلتك ُْن مع جميع ُك ْم
ضوا
ل
. الرب يكُو ُن مع ُك ْم
َّ ُ  سالم،بسالم

يقول الكاهن

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.
.ولـروحــك أيضا

We li-ro7ike aidan.

