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* Aiws `nta`cmyi @ `e`pswi harok Panou] @ e;be
]nycti`a @ moi nyi `noucw].
* Bo`y;in `etametjwb @ w
` pirefnohem @ e;be
]nycti`a @ ek`eiwi `nnen[wqem.
* Ik verhief mijn stem, tot U O mijn God,
omwille van het vasten, schenk mij
verlossing.
* Help mijn zwakheid, O Redder, omwille
van het vasten, was onze smetten.

 أعطنى:  فمن أجل الصوم:  اليك ياإلهى: * بصوتى صرخت
.خالصا
 أغسل:  من أجل الصوم:  أيها المخـلص: * أعـن ضعفى
.أقذارنا

* Ge gar autamon @ `nje nensorp `nio] @ e;be...
@ ausasni `epicw].
* Dauid va Iecce @ qen tefmetouro @ e;be..@
af[i`mpi[ro.
* Want onze voorvaders, hebben ons
geleerd, dat omwille…, zij verlossing
verkregen hebben.
* David de zoon van Jesse, ontving in zijn
Koninkrijk, omwille…, de overwinning.

 قد فازوا:  أنه من أجل الصوم:  األولين أعلمونا: * ألن آبائنا
.بالخالص
. نال الغلبة:  ومن أجل الصوم:  فى ملكه: * داود إبن يسى

* Eu`a nem Adam @ apihof erhal `mmwou @ e;be...@
aP¡ senhyt qarwou.
* Ze ontwc Enw,@ aferouwini `nje pefnouc@
e;be...@ auolf `eouranoc.
* Eva en Adam, werden verleid door de slang,
omwille..., had de Heer erbarmen met hen.
* Waarlijk werd het verstand, van Henoch
verlicht, omwille…, werd hij opgenomen ten
hemel.

 تحنن:  ومن أجل الصوم:  أطغتهما الحية: * حواء وآدم
.الرب عليهما
 ُرفع إلى:  ومن أجل الصوم:  عـقل أخـنوخ: * حـقا إستنار
.السماء

* Yliac qen pef`slyl @ aftwbh ouoh af[i @
e;be... @ `mpef,a oumounhwou `e`i.
* :ucia `nAbraam @ aP¡ sopc `erof @ e;be...
@ aV] jwili `erof.
* Elia vroeg in zijn gebed, en ontving,
door…, liet hij geen regen komen.
* God heeft het offer, van Abraham
aanvaard, omwille…, bezocht God hem.
 لم يدع:  ومن أجل الصوم:  طلب فأخذ: * إيليا فى صالته
.مطرا يأتى
 قد:  ومن أجل الصوم:  قبلها الرب إليه: * ذبيحة إبراهيم
.ضاف اللـه إليه

* Icaak pimenrit @ auenf `e`pqolqel @ e;be... @
afoujai qen ou;elyl.
* Ke palin Iakwb @ nefbal auer,aki @ e;be...@
afnau `e]mouki.
* De geliefde Isaak, werd aangeboden als
offer, omwille…, werd hij vreugdevol gered.
* En ook Jakob; zijn ogen werden
verduisterd, en om-wille…, zag hij de
ladder.

 خلص:  ومن أجل الصوم:  قُدم إلى الذبـح: * إسحق الحبيب
.بتهليل
 نظر:  ومن أجل الصوم:  أظلمت عـيناه: * ويعقوب أيضا
.السلم

* Loipon gar Iwcyv @ autyif `nhanrwmi @
e;be... @ aferouro `ejen <ymi.
* Mw`ucyc piprovytuc @ afcaji nem V] @
e;be... @ a[i `n]plax `cnou].
* En
Jozef
werd
verkocht,
aan
handelslieden, omwille…, heerste hij over
Egypte.
Mozes de profeet, sprak met God,
omwille…, ontving hij de twee tafelen.

 صار ملكا:  ومن أجل الصوم:  بيع ألناس: * ويـوسف أيضا
.على مصر
 أخذ:  ومـن أجل الصوم:  تكلم مع اللـه: * موسى النبى
.اللوحين

* Nw`e pidikeoc @ qa pikataklucmoc @ e;be...
@ af`iri `n]kibwtoc.
* Xapina nirwmi@ `nte Nineu`y@ e;be...@ aP¡
cwtem `etou`cmy.
* Noach de rechtvaardige, maakte vóór
de zondvloed, omwille…, de ark.
* De mensen, van Nineve werden,
omwille…, door de Heer verhoord.
 صنع:  من أجل الصوم:  قبل الطـوفان: * الصديق نـوح
.الفلك
 سمع الرب:  من أجل الصوم:  بغتـة: * رجال نينوى
.صوتهم

* Ouoh Lwt qen pi`,rwm @ `ebolhiten
nef`hbyou`i @ e;be... @ afoujai nem nefseri.
* Pairy] Iwna @ qen `;neji `mpikytoc @
e;be...@ af`i `ebol kalwc.
* En door zijn daden, werd Lot met zijn
dochters, omwille…, gered van het vuur.
* En evenzo Jona, in de buik van de
walvis, omwille…, kwam hij veilig buiten.
 خلص:  ومـن أجل الصوم:  بأعماله: * نجا لـوط من النار
.مع إبنتيه
 خرج:  من أجل الصوم:  فى بطن الحوت: * يونان النبى
.سالما حسنا

* Rwou `nnimou`i @ `mpou-`sqwnt `eDaniyl @
e;be... @ au`[nejwou qen pef`slyl.
* Camouyl piref;whc@ `nte niourwou@
e;be...@ auaiai `nje nef`ehoou.
* De muilen der leeuwen, konden Daniël
niet naderen , omwille…, onderworpen
zij zich door zijn gebed.
* Samuel de zalver, van de koningen,
omwille…, wer-den zijn dagen verlengd.
:  ومن أجل الصوم:  لم تقترب من دانيال: * أفواه األسود
.خضعت بصالته
. طالت أيامه:  من أجل الصوم:  ماسح الملوك: * صموئيل

* Tote pisomt `n`alou @ `nte `;Babulwn @
e;be... @ au`wsem `mpi`,rwm.
* Uc na¡ `nio]@ `n`apoc-toloc@ e;be...@
autac;o `nnie;noc.
* En de drie knapen, van Babylon,
omwille…, werd het vuur gedoofd.
* Mijn meesters en vaders, de apostelen,
omwille…, herstelden zij de naties.
. أطفأوا النار:  من أجل الصوم:  فى بابل: * والثالثة فتية
. ردوا األمم:  مـن أجل الصوم:  اآلباء الرسـل: * هـا سـادتى

* Vnou] `nte ninou] @ I=yc Pi`krityc @ e;be...@
aftajro `nnia;lytyc.
* <bob nem ou`mton@ nem ou`anapaucic@ e;be...@
na-swpi qen ]`kricic.
* De God der goden, Jezus de Rechter,
omwille…, bevestigde hij de strijders.
* Koelte en rust, en verpozing zullen
komen, omwille…, op de Dag des
Oordeels.

 ثبت:  مـن أجل الصوم:  يـسوع الديـان: * إله اآللـهة
.المجاهدين
 تكون فى:  من أجل الصوم:  ونياحا: * برودة وراحة
.الدينونة

* "wtyr af`tcabon @ qen pefeuaggelion @ e;be... @
`ntenhiou`i `nnidemwn.
* W pisana`h;yf @ `ejen nirefernobi @ e;be....@ ,w
nan `ebol `nnennobi.
* De Verlosser heeft ons geleerd, in Zijn
Evangelie, door…, kunnen wij duivels
uitdrijven.
* O Genadevolle, jegens de zondaars, omwille
van het vasten, vergeef onze zonden.
 نخرج:  من أجل الصوم:  فى انجيله: * عـلمنا المخلص
.الشياطين
 إغفـر لنا:  من أجل الصوم:  على الخطاة: * أيـها المتحنن
.خطايانا
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Een hymne Kyrië
eleison
لحن كيريى ليسون

Een hymne Kyrië eleison

لحن كيريى ليسون

Kuri`e `ele`ycon
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Een hymne Kyrië eleison
لحن كيريى ليسون
E0renhwc `erok : nem Pekiwt `n`aja0oc: nem
Pi=p=na =e=0v: ge ( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ethren hoos erok : nem pek joot en aghathos: nem pie
Pnevma eth-oe-wab: zje ( akie ) ak sooti emmon.

 نيم بي إبنيفما:  نيم بيك يوت إن أغاثوس: إثرين هوس إيروك
. جى ( أك إى ) آكسوتى إممون: إثؤواب
Dat wij U mogen prijzen : met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen (en heeft ons
verlost.

 ألنك ( أتـيت ) و:  والـروح القــدس:  مع أبيك الصالح: لكى نسبحـك
.خلصتنا
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Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

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

Introductie tot de Doxologieën

مقدمة الذوكصولوجيات

Xere 03`etacmici nan : `mpiovwini `nta`fm3 :
P=xc Pennov5 : 5par0enoc =e=0v.
Shere thie etas miesie nan, em pie oeooinie enta efmie, Piegristos pen noetie,
tie parthenos eth-oe-wab.
:  إم بي أوأويني إنطا إفمى: شيري ثى إيطاس ميسى نان
.بخرستوس بين نوتي تي بارثينوس إثؤواب
Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware
Licht heeft gebaard, Christus onze God.
:  المسيح إلهنا:  النور الحقيقي: السالم للتي ولدت لنا
.العــذراء القـديسة
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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
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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
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Ari`precbevin `e`hr3i `egwn : nahren P=xc
f3etare`gfo4
:
hopwc
`nte4er`hmot
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
Arie pres ve-vien e-ehrie e-khon, nahren Piegristos
fie et a-re ekh-fof, ho-poos entef er ehmot nan, em
pie koo evol ente nen novie.
 ناهرين بخرستوس في إيطاري: آرى إبريسفيفين إإهري إيجون
 إمبي كو إيفول إنتي نين:  هوبوس إنتيف إير إهموت نان: إجفوف
. نوفي
wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard hebt,
dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden schenkt.

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

* Iwna
pi`prof3t3c
:
na4x3
qen
`0negi `mpik3toc : `n=j `n`ehoov nem _=j `n`egwrh :
kata pikwc `mPencwt3r .

*Joona pie eprofieties, naf kie gen eth-nezj-ie
em pie kietos, en shomt en eho-oe nem shomt
en e-khoorh, kata pie koos em Pensootier .
 إن شومت: ناف كي خين إثنيجي إمبي كيطوس: * يونا بي إبروفيتيس
.  كاطا بي كوس إم بين سوتير: إن إيهواو نيم شومت إن إيجوره
* Jona de profeet, was in de buik van de
walvis, drie dagen en drie nachten, zoals onze
Verlosser in het graf was.
:  ثالثة أيام و ثالث ليالي:  كان في بطن الحوت: * يونان النبي
. كدفن مخلصنا

* A4ovwrp `mmo4 `nge Pu F5 : 2a nirwmi `nte
Ninev3 : a4hiwi2 nwov kata pe4cagi : ovoh
avermet`anoin.
* Af oe-oorp emmof enzje Eptshois Efnoetie,
sha nie roomie ente Nieneevie, af hie ooish
noo-oe kata pef sazj-ie, oewoh av er metanien.
 شا ني رومي إنتي: * أف اواورب إمموف إنجي إبتشويس إفنوتي
 أووه إف إير:  أفهي أويش نواو كاطا بيف صاجي: ني نيفي
. ميطانين
* De Heer God zond hem, tot de mensen van
Nineveh, hij predikte tot hen volgens Zijn
woord, en zij bekeerden zich;
.  كقوله فتابوا:  فكرز لهم:  إلي رجال نينوي: * أرسله الرب اإلله

* `N=j `ne`hoov nem =j `ne` gwrh : qen han`2l3l nem
hann3cti`a : nem ninakhi nem niermwov`i : nihala5
nem nitebnwov`i .
* Is shomt en eho-oe nem shomt en e-khoorh, gen
han eshliel nem han niesteeja, nem nie nak hie nem
nie er moo-oe-wie, nie halatie nem nie teb noo-oe wie.

 خين هان إشليل نيم: * إن شومت إن إيهواو نيم شومت إن إيجوره
 ني هاالتي نيم ني:  نيم ني ناكهي نيم ني إير مواووي: هان نيستيا
. تيب نواووي
* drie dagen en drie nachten, met gebeden en
vasten, met smarten en tranen, tezamen met de
vogels en het vee.

 مع التمخض و:  بصلوات وأصوام: * ثالثة أيام و ثالث ليال
.  وكذا الطيور والبهائم: الدموع

* A42wp `ero4 `ntovmet`anoi`a : `nge F5 ovoh
a4nai nwov : a4`wli `mpe4gwnt `ebol harwov :
a4xa novnobi nwov `ebol .
* Af shoop erof en toe metania, enzje Efnoetie
oewoh af nai noo-oe, af oo-lie em pef khoont
evol haroo-oe, af ka noe novie noo-oe evol.
:  إنجي إفنوتي أووه أفناي نوأو: * أفشوب إيروف إن طو ميطانيا
.  أف كانو نوفي نواو إيفول: أف اولي إم بيف جونت إيفول هارواو
* God aanvaardde hun bekering, en ontfermde
zich over hen, Hij hief Zijn boosheid van hen
op, en vergaf ze hun zonden.
 وغفر لهم:  و رفع غضبهم عنهم:  و رحمهم: * فقبل هللا توبتهم
. خطاياهم

* Tentwbh `mmok `w pina3t : `ariov`i neman qa
nire4ernobi : `m`fr35 `nnirem Ninev`3 : nai nan kata
pekni25 `nnai .

* Ten toobh emmok oo pie na-iet, a-rie oe-wie
neman ga nie ref er novie, em efrietie en nie
rem Nienevie, nai nan kata pek nieshtie en nai.
 أري أووي نيمان خاني ريف إير: * تين طوبه إمموك أوبي نا إيت
 ناي نان كاطا بيك نيشتي إن:  إم إفريتي إن ني ريم ني نيفي: نوفي
. ناي
* Wij bidden U o Genadevolle, handel met ons
zondaars, gelijk het volk van Nineveh, ontferm U
over ons volgens Uw grote genade.

 مثل أهل:  أن تصنع معنا نحن الخطاة: * نطلب إليك أيها الرحوم
.  و إرحمنا كعظيم رحمتك: نينوي

* Ge `n0ok ovnov5 `nna3t : pim32 `nnai `nre42enh3t :
ovoh pire4`wov`nh3t : pimairwmi `n`aja0oc.

* Zje enthok oe noetie en na-iet, pie miesh en
nai en ref shenhiet, oewoh pie ref oo-oe en
hiet, pie mai roomie en aghathos.
:  بي ميش إن ناي إنريف شين هيت: * جي إنثوك اونوتي إن نا إيت
.  بي ماي رومي إن أغاثوس: أووه بي ريف اواو إنهيت
* Want U bent een Genadevolle God,
grootmoedig in genade, barmhartigheid en
lankmoedigheid, Goed en Menslievend.
:  و طويل األناة:  كثير الرحمة متحنن: * ألنك أنت إله رحوم
. محب البشر الصالح

* Ge `xovw2 `m`fmov an `mpire4ernobi : `mf
` r35 `nte4kot4
ovoh `nte4wnq : 2opten `erok ovoh nai nan : xw
nan `ebol `nnennobi .
* Zje ek oe-oosh em ef moe an em pie ref er novie,
em efrietie entef kotf oewoh entef oong, shop ten
erok oewoh nai nan, koo nan evol en nen novie.

 إم إفريتي إنتيف: * جي إك اواوش إم إفمو أن إمبي ريف إيرنوفي
 كونان:  شوبتين إيروك أووه ناي نان: كوتف أووه إنتيف أونخ
. إيفول إن نين نوفي
* Want U wilt niet de dood van de zondaar, maar dat
Hij zich bekeert en leeft, neem ons aan en wees ons
genadig, en vergeef onze zonden.

 إقبلنا إليك و:  مثل أن يرجع ويحيا: * ألنك ال تشاء موت الخاطئ
.  وأغفر لنا خطايانا: إرحمنا

* Twbh `m`Pu `e`hr3i `egwn : w
` pire4hiwi2 `nte
niremNinev`3 : Iwna pi`prof3t3c : `nte4xa nennobi
nan `ebol .
* Toobh em Eptshois eehrie e-khoon, oo pie
ref hie ooish ente nie rem Nienevie, Joona pie
eprofieties, entef ka nen novie nan evol.
 اوبي ريف هي أويش إنتي ني: * طوبه إم إبتشويس إإهري إيجون
.  إنتيف كانين نوفي نان إيفول:  يونا بي إبروفيتيس: ريم ني نيفي
* Bid tot de Heer namens ons, o prediker van
het volk van Nineveh, Jona de profeet, dat Hij
onze zonden vergeeft.
:  يونان النبي:  أيها الكاروز ألهل نينوي: * أطلب من الرب عنا
. ليغفر لنا خطايانا

Afsluiting van de
Doxologieën
ختام الذكصولوجيات

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

 خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى: * شوبى إنثو إيرى سومس إيجون
 إتؤى إم بارثينوس:  أوتين شويس إن نيب تيرين تى ثيؤطوكوس: إنخيتو
.إنسيو نيفين
* Wees onze behoedster: in de hoogten waar u bent: o ons
aller vrouwe de Moeder Gods: de Altijd-Maagd.
 يا سيدتنـا:  في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها: * كوني أنت ناظـرة 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 هــذه:  ُمخلصنـا الصالح: * إســـألي 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 إيفول: ناهرين بين شويس إيسوس بخرستوس
* Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, voor
onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze zonden vergeeft.
 ليغفر:  أمام ربنا يسوع المسيح:  أيتها الشفيعة المؤتمنة: * نسألك أن تذكرينا
.لنا خطايانا
Index - الفهرس

Litanie (al-telba)
الطلبة
ِ

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل األحياء

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 إفتقدهم بالمراحم،اذكر يارب مرضى شعبك
.والرأفات اشفهم

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

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل المرضى

Bid voor de zieken .
Sallo men akhl elmarda .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل المسافرين

Bid voor de reizigers .
Sallo men akhl elmosafereen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

األرض
السماء وثمرات
يارب أهوية
اذكر
ِ
ِ
ُ
. باركها

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

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل الهواء الصالح وثمار األرض

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

 أصعدها كمقدارها،اذكر يارب مياه النهر باركها
. كنعمتك

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

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل صعود مياه األنهار
. وأرتفاعها كمقدارها

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

اذكر يارب الزروع والعشب ونبات الحقل
. باركها

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

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل األمطار الصالحة ومزروعات
.األرض

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

.اذكر يارب خالص الناس والدواب

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

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل نجاة الناس والدواب

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

.صلوا من أجل خالص العالم وهذه المدينة

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

،اذكر يارب رؤساءنا محبي المسيح
. إحفظهم في سالمة وعدل

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

Diaken

يـقــول الـشماس

صلوا من أجل ملوكنا ( رؤساءنا ) محبي
. المسيح

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

. اذكر يارب المسبيين نجهم جميعا

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

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل ال َمسبيين

Bid voor de ballingen.
Sallo men akhl almasbejieen .

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

يـقــول الـشماس

Diaken

. صلوا من أجل الراقدين

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل الصعائد والقرابين

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

al-

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

Diaken

يـقــول الـشماس

. صلوا من أجل المتضايقين

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

.  إرحمهم،اذكر يارب موعوظي شعبك

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

Diaken

. صلوا من أجل الموعوظين

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

يـقــول الـشماس

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ

Jarabor7am.

Celebrant

يقول الكاهن

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

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

Celebrant

يقول الكاهن

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

Kuri`e e` le`ycon.
Kyrië eleison.
. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.
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مردات أناجيل باكر
Het Responsorium van het
Evangelie Metten

Maandag - يوم اإلثنين

Dinsdag – يوم الثالثاء
Woensdag - يوم األربعاء
Donderdag - يوم الخميس

Het Responsorium van
het Evangelie van Het
Ochtendwierookgebed
van Maandag

مرد إنجيل باكر يوم اإلثنين

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Alla
Pau
`ariovi
nem3i
: `m`fr35 `nniremninev3 : nai `etavermet`anoin :
akxa novnobi nwov `ebol.

Alla pa tshois arie oe-wie neemie, im ifrietie in
nie rim Nieneevie, nai itav ir meetanien, ak ka
noe novie noo-oe ivol.
ي
ّ  نا:  إم إفريتي إن ني ريم ني نيفئي: ألال باشويس أري او َّوي نيمي
.نواو إيفـول
كانو نوفي
ُ
ُ  أك: إيطاف إير ميطانين
Maar behandel mij Mijn Heer, als het volk van
Nineveh, zij bekeerden zich, en U vergaf ze hun
zonden.

:  الـــــذين تابـوا:  مثــــــل أهل نينــــــوي: لكن ياربي إصنـــــع معي
. فغفــــــرت لهم خطاياهم

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

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

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

Het Responsorium van
het Evangelie van Het
Ochtendwierookgebed
van Dinsdag

مرد إنجيل باكر يوم الثالثاء

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Moi nyi P¡ `noumetanoi`a@ `e`pjintaermetanoin
@ `mpate `vmou ma`s;am `nrwi @ qen
nipuly `nte `amen].

Moi nie Eptshois en oe metania, e-ep zj-ien ta
er metanien, em pa-te efmoe ma esh tam en
rooi, gen nie pie-lie ente amentie.
 إم باتي: إإبجين طا إيرميطانين: موي ني إبتشويس إن أوميطانيَّا
.  خين ني بيلي إنتي آمينتي: إفمو ما إشطام إن روي
Schenk mij berouw, o Heer, zodat ik mij bekeren zal,
voordat de dood mijn mond sluit, achter de poorten
van de hades.

 في أبواب:  قبل أن يُغلق الموت فمي:  لكي أتوب: أعطني يارب توبة
. الجحيم

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

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

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

مرد إنجيل باكر يوم األربعاء

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Je `amwini haroi @ ny`et`cmarwout `nte Paiwt
@ `ari`klyronomin `mpiwnq @ e;myn `ebol
sa `eneh.

Zje amoinie haroi enthooten, nie etesmaroooet ente pajot, arie eklieronomien em pie oong, ethmien evol sha eneh.

 آري:  ني إت إسمارواوت إنتي بايوت: جي آمويني هاروي
.  إثمين إيفول شا إينيه: إكليرونومين إم بي أونخ
“Komt tot mij: o gezegenden van Mijn Vader:
en erft het leven: dat tot in eeuwigheid is.”

.  الدائمة إلي األبد:  رثوا الحياة:  يا مباركي أبي: إلي
ّ تعالوا

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

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

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

مرد إنجيل باكر يوم الخميس

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

Matovbon Pu ebolqen pi`xro4 : `nte
piat2em3r
`nnicadovkeoc
:
ge
anka5 `enek`2f3ri : ovoh annah5 `etekmetu .
Ma toe von Eptshois evol gen pie ekrof, ente pie at
she-mier en nie sadoke-os, zje an ka tie e-nek esh
fierie, oewoh an nahtie e-tek met tshois.

 إنتى بى آت شيمير إن: ما طوفون إبشويس إايفول خين بى إكروف
 اووه آن ناهتى إي تيك:  جي آن كاتى إي نيك إشفيرى: نى سادوكيؤس
. ميت تشويس
Reinig ons, o Heer, van het bedrog, van de desem
van de Sadduceeën, want wij hebben Uw wonderen
begrepen, en geloven in Uw heerschappij.

 و:  ألننا فهمنا عجائبك:  الذى لخمير الصدوقيين: طهرنا يا رب من المكر
. أمنا بربوبيتك

Het Responsorium van het Evangelie Metten

مرد إنجيل باكر

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
Amyn =al doxa patri ke `Ui`w ke `agi`w
pneumati ke nun ke `a`i ke ic touc
`e`wnac twn `e`wnwn `amyn.
Amien allieloja, zoksa patrie ke Eejo ke akhio pnevmatie,
ke nien ke aie ke is toes e-oo-nas toon e-oo-noon amien.

 كي نين كى آ أى: آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو كى آجيو إبنفماتى
.كى إسطوس إى أو ناس طون إى اونون آمين
Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest . nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen .
 اآلن وكل أوان وإلى،آميـــن هلـليـلــويا المجـ ُد لآلب واإلبـن والــــروح القـــدس
.دهـر الدهـور آميـن

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon
قانون الختام
`cmou `eni`ayr `nte `tve @ nem nimwou `m`viaro @ nem
nici] nem nicim @ mare peknai nem tekhiryny oi
`ncobt `mpeklaoc.
Esmoe e-nie a-ier ente etfe, nem nie moo-oe em efjaro,
nem nie sietie nem nie siem, ma-re pek nai nem tek
hierienie oi en soobt em pek laos.

 نيم نى سيتى نيم، موواو إم إفيارو
 نيم نى، إسمو إينى أإير إنتى اتفى
ُ
.نى سيم مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى اوي إنسوبت إمبيك الؤس
zegen de hemelwinden, de wateren van de rivieren, het
zaad en het kruid, en moge Uw genade en vrede een
vesting zijn voor Uw volk.

 ولتكن رحمتك و،بارك أهوية السماء و مياه النهر والزروع والعشب
.سالمك حصنا لشعبك

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

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

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

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

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

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

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

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

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

Een hymne Api-nav shopi

لحن أبي ناف شوبي

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

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

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

لحن الليلويا إي إيه إي إيخون

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

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

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

لحن الليلويا إي إيه إي إيخون

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

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

.  هلليلويا:  أذكر يارب داود و كل دعته: أعترف لك يا هللا إلهي بالقيثارة
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Een hymne Nef sentie
لحن نيف سينتي

Een hymne Nef sentie

لحن نيف سينتي

Cw;ic `amyn @ ke tw pneumati cou.
Soo-thies amien : Ke too pnevmatie soe.
. سو
ُ سوتيس أمين كى طو ابنفماتى

U bent verlost Amen : En met uw geest .
. صتَ حقا ومع روح َك
ْ َُخل

Een hymne Nef sentie

لحن نيف سينتي

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

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

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

Een hymne Nef sentie
لحن نيف سينتي
Ciwn 5mav nagoc ge ovrwmi nem ovrwmi
a42wpi
`nq3tc
:
ovoh
n
` 0o4
petsoci
a4hicen5 `mmoc 2a `eneh =al.
Sioon tie mav na khos zje oe roomie nem oe roomie
af shoopie en giets, oewoh enthof pet-etshosie af hie
sentie emmos sha eneeh, allieloeja.
: اورومي أفشوبي إنخيتس
ُ اورومي نيم
ُ سيُون تي ماف ناجوس جي
. الليلويا: اووه إنثوف بي إتتشوسي أفهى سينتي إمموس شا إينيه
Ja, van Sion (de Moeder) wordt gezegd: Ieder van
hen is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste,
bevestigt haar (in eeuwigheid), Halleluja.
 وهو العلي الذي: صهيون األم تقول إن إنسانا وإنسانا ُولد فيها
. هلليلويا: أسسها إلى األبد

يقول الكاهن

Celebrant

`Klinwmen tajonata.

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 Fiwt pipantokratwr.

Nai nan Efnoetie Efjoot pie pandokratoor.

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

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

يقول الكاهن

Celebrant

`Anactwmen `klinwmen tajonata.

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

يـقــول الـشعب

Gelovigen

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

.إرحمنا يا هللا مخلصنا
Er7amna ja allah mogalesna.

Celebrant

يقول الكاهن

Ke `anactwmen `klinwmen tajonata.

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

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

Gelovigen

يـقــول الـشعب
Nai nan F5 ovoh nai nan.

Nai nan Efnoetie oewoh nai nan.

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

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

Een hymne Kyrië eleison

لحن كيريى ليسون

Kuri`e `ele`ycon
Kyrië eleison.

. كيريى ليسون
Heer ontferm U.
.ارحــم
ْ يـارب
ُ
Jarabor7am.
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Eee hymne Entho te
tie shoerie
لحن إنثو تي تي شوري

Eee hymne Entho te tie shoerie

لحن إنثو تي تي شوري

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

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

De Voorbede
الهيتنية

Vvoor Jona de profeet
ليونان النبي
Hiten ni`evx3 `nte pire4hiwi2 `nte
niremNinev`3 : Iwnac pi`prof3t3c :` P[oic
ari`hmot nan `mpi,w `ebol `nte nennobi.

Hietin nie iv shie ente pie rif hie ooish ente nie reem
Nieneevie, Joona pie iprofieties, Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol ente nen novie.

هيتيني إفشي إنتي بى ريف هي أويش إنتي ني ريم ني نيفئي يوناس
. إبتشويس آري إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين نوفي: بي إبروفيتيس
Door de voorbeden van de prediker van het volk van
Nineveh, Jona de profeet, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.
. يارب أنعم لنا بمغفرة خطايانا: بصلوات كاروز أهل نينوي يونان النبي

Slotzang na De Voorbeden
ختام الهيتنيات
Tenovw2t `mmok `w P=xc : nem
Pekiwt `n`aja0oc: nem P=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.

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

Het responsorium
van de Praxis
مرد اإلبركسيس

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

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

slotzang na Het Responsorium van de Handelingen

ختام مرد االبركسيس

`K`cmarwovt

`al30wc
:
nem
Pekiwt `n`aja0oc : nem Pi=p=na =e0
= v : ge
( ak`i ) akcw5 `mmon.
Ek-esmaroo-oet aliethoos: nem pek joot en
aghathos : nem pie Pnevma eth-oe-wab : zje zje (
akie ) ak sootie emmon.
 نيم بى ابنفما:  نيم بيك يوت إن آغاثوس: إك إسماراوت آليثوس
. جى ( أك إى ) أك سوتى إممون: إثؤاب
Waarlijk bent U gezegend: met Uw Goede Vader: en de
Heilige Geest: want U bent ) gekomen ( en heeft ons
verlost.
)  ألنك ( أتـيت:  والـروح القـدس:  مـع أبيك الصالح: مبـارك أنت بالحـقيـقـة
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.وخلصتنا

مردات أناجيل القداس
Het Responsorium van het
Evangelie De Liturgie

Maandag - يوم اإلثنين

Dinsdag – يوم الثالثاء
Woensdag - يوم األربعاء
Donderdag - يوم الخميس

Het Responsorium
van het Evangelie van
Maandag

مرد إنجيل يوم اإلثنين

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

`Wf3`eta4
`areh
`eIwnac
:
`e`4x3
qen `0negi `mpik3toc : `etavhet4 `e`p2wk `m`fiom :
areh `eron kata tekgom .

O fie itaf areeh ee- Jonas, i-if kie gen ethnezjie
em pie kietos, itav hitf i-ip shook im ifjom,
areeh iron kata tik khom.
:  إإفكي خين إث نيجي إم بي كيطوس: أوفي إيطاف آريه إي يوناس
.  آريه إيرون كاطا تيك جوم: إيطاف هيتف إإبشوك إم إفيوم
O U die Jona bewaard heeft, in de buik van de
walvis, nadat hij in de diepten van de zee was
gegooid, bewaar ons door Uw kracht.

:  لما ألُقي في عمق البحر:  في بطن الحوت: يالذي حفظ يونان
. إحفظنا بقوتك

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

مرد إنجيل يوم الثالثاء

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

Alla vool ivol ko nie ivol, in na para-iptoma it
osh, hoos aghathos oewoh im mai romie, nai
nan kata pek nieshtie in nai.
َّ
 هوس:  إن نا بارا إبطوما إتؤش: ألال فول إيفول كوني إيفول
. ناي
أغاثوس أووه
ّ ناي نان كاطا بيك نيشتي إن
ّ : إمماي رومي
ّ
Maar ontbind en vergeef, mijn vele schulden, U die
Goed zijt en Menslievend bent, ontferm U over ons
volgens Uw grote genade.

:  كصالح ومحب البشــــر:  زالتي الكثيـرة: لكن حــــل واغفــــر لي
. إرحمنــــا كعظيــــــم رحمتك

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

مرد إنجيل يوم األربعاء

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Pi=z `nwik a4`cmov `erwov : =d n
` 2o `nrwmi
a4`tciwov : =z `mbir avmoh `mmwov : qen
nilakh `etaverhov`o `erwov .
Pie shashf in ooik af ismoe iroo-oe, iftoe in sho in
roomie af it sie oo-oe, shashf im veer av moh im
moo-oe, gen nie lak-h itav ir hoe-o iroo-oe.

 إفطو إنشو إنرومي أف إت: بي شاشف إن أويك أف إسمو إيرواو
 خين ني الكه إيطاف:  شاشف إمفير أفموه إم مواو: سي اواو
. إيرهواو إيرواو
De zeven broden heeft Hij gezegend, vier-duizend
man heeft Hij verzadigd, en zeven manden vulde Hij,
met het overschot dat bij hen overbleef.

 مما:  وسبع قفف مألها:  وأشبع أربعة أالف رجل: اركَها
َ َالسبع ُخبزات ب
. فضل عنهم

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

مرد إنجيل يوم الخميس

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

Ge Penu I=3c P=x=c : ma0ami`o
nak `nq
` r3i `nq3ten : `noverfei `nte
Pek=p=na =e=0v : ev5do7oloji`a nak .

Zje Penshois Iesoes pie Egrestos ،ma thamio nak
en egrie en gie-ten ،en oe-erfee ente pek Epnevma
eth-oewab ،evtie zokso-lokheeja nak.
 ماثاميو ناك إن إخرى إنخيتين: جى بين تشويس إيسوس بخرستوس
.  إفتى ذوكصولوجيا ناك:  إنؤ إيرفى إنتى بيك إبنفما إثؤواب:
“O onze Heer Jezus Christus ،maak in ons een
heiligdom ،voor Uw Heilige Geest ،die U
verheerlijkt.”
 يعطيك:  لروحك القدوس:  إجعل لك فينا هيكالا: يا ربنا يسوع المسيح
. تمجيدا ا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل

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

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

Een Aspasmos Adam
أسبسمس آدام
Ge `xovw2 `m`fmov an : `mpire4ernobi
: `m`fr35 `nte4tac0o4 : `ntecwnq `nge
te4yvx3 .

Zje ek oe-oosh em efmoe an, em pie ref er
novie, em efrietie entef tas tof, entes oon-g
enzje tef epsie-shie.

 إم إفريتي:  إمبي ريف إيرنوفي: اواوش إم إفمو آن
ُ جي إك
.  إنتيس اونخ إنجي تيف إبسيشي: إنتيف طاس طوف
Want U wilt niet, de dood van de zondaar,
maar dat hij zich bekeert, en zijn ziel leeft.

.  و تحيا نفسه:  مثل أن يرجع:  موت الخاطئ: ألنك ال تشاء

Een Aspasmos Adam

أسبسمس آدام

Matac0on F5 : `eqovn `epekovgai
:
`ariov`i
neman
:
kata
tekmet`aja0oc .
Matas-ton Efnoetie, egoen e-pek oe-khai,
arie oe-wie neman, kata tek met
aghathos.
اووي
ُ  أري: اوجاي
ُ  إيخون إي بيك: ما طاس طون إفنوتي
. كاطا تيك ميت أغاثوس: نيمان
Leid ons terug, o God, naar Uw verlossing,
handel met ons, volgens Uw goedheid.

.  كصالحك:  و إصنع معنا:  إلي خالصك: ردنا يا هللا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

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

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

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

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

A=l =a=l =a=l : c(` mou `eni`ayr `nte `tve .
Allieloeja allieloeja allieloeja, Esmoe e-nie aier ente etfe .

.  إسمو إيني أ إير إنتي إتفي: الليلويا الليلويا الليلويا
Halleluja Halleluja Halleluja, Zegen de hemelwinden .

.  بارك أهوي ِة السماء: هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Allieloeja allieloeja allieloeja, Barik ahwejati elsama .

Een Aspasmos Watos

ُ أسبسمس وا
طس

mare peknai nem tekhiryny @ oi
`ncobt `mpeklaoc.
ma-re pek nai nem tek hirinie oi in sobt
em pek laos.
.مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى اوى إن سوبت إم بيك الؤس
en moge Uw genade en vrede een vesting zijn
voor Uw volk.

.ولتكـن رحمتـُـك وسال ُمــك حصنــا لشعبـِـك
waalta-koen ra7matoke wa salaamoka, 7isnan
lie she3bieke.

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

 كيريوس صافا اووت إبلى ريس او: أجيوس أجيوس أجيوس
. اورانوس كى إيجى تيس آجياس سوذوكسيس
ُ
Heilig, heilig, heilig, is de Heer Sabaot, hemel en
aarde zijn vol van Uw heilige glorie".
 السماء واألرض مملوءتان من، قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت
.مجدك األقدس
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(1)
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ُ
O Meester, Heer, Almachtige God

(2)
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Gebed van de Breking

ال ِقسمة

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

الـرب
 أيها السي ُد: القسمة
ُ
اإللهُ ضابط الك ّل

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اال ،الاااـذي
أيهاااا الساااي ُد الا ُ
ااـرب اإللاااهُ ضاااابط الكا ِ
ااـم .وعـلمناااـا
أرساااـل ابناااـه الـوحياااـد إلاااى العالا ِ
النامااـوس والـوصايااـا المكتوبااـة فااي اإلنجيـااـ ِل
المقـدس .
ِ
O Meester, Heer, Almachtige God, die Zijn
Eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden
heeft. Hij heeft ons de wet en de geboden, die
in het Heilig Evangelie geschreven zijn,
geleerd.

de Grote Vastentijd

(1)

قِسمة الصــوم المقـــدس

خرجاان
وعلمنا أن الصوم والصالة هما
ُاللذان ي
ِ
ِ
ج
ُ  إن هااـذا الجاانس ال يخااـر:  إذ قااـال،الشااياطين
. والصوم
بشيء إال بالصال ِة
ِ

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

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اـذان رفعااـا إيلـي اـا إلااى
الصااو ُم والصااالةُ همااا الـلا ِ
اـب األسـااـو ِد.
السا ِ
اماء ،وخلـصـااـا دانيـااـال ماان ُجا ِ
اااـذان ع ِمـااااـل بهمااااا
الصااااو ُم والصااااالةُ همااااا الـلا ِ
مـاااـوسى ،حتاااى أخـاااـذ النامـاااـوس والــوصاياااـا
بإصبـع اللـه.
المكتـوبـة
ِ
Het vasten en bidden hebben Elia opgeheven
ten hemel en Daniël uit de leeuwenkuil gered.
Door het vasten en bidden heeft Mozes
bewerkt dat hij de geboden ontving,
geschreven door de vinger Gods.

de Grote Vastentijd

(1)

قِسمة الصــوم المقـــدس

الـلـاـذان عـ ِمـاـل بهماـا
الصــو ُم والصــالةُ همـاـا
ِ
 وغـفااـر لهـااـم، فــرحمهـُااـم اللااـه،أهااـ ُل نينــااـوى
.  ورفـع غضبــه عنهـــم،خطـايـاهـــم

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

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

اـذان عـ ِمـااـل بهمـااـا
الصـااـو ُم والصااالةُ همـااـا الـلـا ِ
األنبيــا ُء ،وتـنبــأوا مــن
ِ
أجاـل مجايء المسياـحِ
قـبـل مجـِيـئـه بأجيـا ِل كثيــرة .

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

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(1
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الصـااـو ُم والصااالةُ همااا الـلـااـذان عـ ِمـااـل بهمااـا
األماااااـم،
الــرساااااـ ُل ،وبشـاااااـروا فاااااي جميـاااااـع
ِ
ـروهـُااـم مسيحيـيااـن ،وعـمــدو ُه اـم بإسـااـم
وصيـ ُ
القـــدس.
ب
ِ
اآل ِ
ِ
واإلبــن والـــروحِ
Door het vasten en bidden hebben de
apostelen bewerkt dat zij hebben gepredikt
aan alle volken, hen tot christenen hebben
gemaakt en hen hebben gedoopt in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(1
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الصاااو ُم والصاااالةُ همـاااـا الـلاااـذان عـ ِماااـل بهماااا
الشهـدا ُء ،حتى سفكـوا دماءهـم مـن أجـ ِل إسا ِـم
المساايحِ ،الااـذي اعتـااـرف اإلعـتااـراف الحسـااـن
نــطي .
أمــام بيــالطس البـ ُ ِ
bidden hebben de
hun bloed is vergoten
van Christus, die de
betuigd voor Pontius

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

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(1

de Grote Vastentijd

ااـذان عـ ِماااـل بهمـاااـا
الصاااو ُم والصاااالةُ هماااا الـلـا ِ
األبـااااـرار والصـديقااااـون ولبـْ
ب،
ااااـاس الصليـااااـ ِ
ُ
ُ
وسكنـااااـوا فااااي الجبااااـا ِل والبااااـراري وشقـااااـو ِ
الملاـك
األرض ،مـن أجـاـ ِل عـِظاـ ِم محبـتهاـم فاي
ِ
ِ
المسيحِ .
Door het vasten en bidden hebben de
rechtvaardigen, vromen en kruisdragers.
bewerkt dat zij hebben geleefd in de bergen,
wildernissen en holen der aarde, omwille van
hun grote liefde voor Christus de Koning.

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

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

 الاـذي،كال أحاـد
أنت هـو اللـه الرحـوم
ُ
ِ مخلاص
ُ  الاـذي أضاااء لناـا نحا،خالصاانا
اـن
تـجساـد ألجاـ ِل
ِ
 الــااـذي صـااـام عنااـا أربعيااـن يــومااـا. الخطااـاة
. وأربعيـن ليلـــة بســـراليـُنـْطـق بــه
U bent de barmhartige God, de Verlosser van
iedereen, die het vlees heeft aangenomen
voor onze verlossing, die ons, zondaars, heeft
verlicht;
die voor ons veertig dagen en veertig nachten
heeft gevast in een onuitsprekelijk mysterie;

قِسمة الصــوم المقـــدس
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ت وأعطانااا جسااـده
الااـذي أنـقــذنااـا ماان المــااـو ِ
ااران خطـاياااـانا.
الـُمـقــاااـدس ودمـاااـه الكاااريم لغفا ِ
الااااـذي كـلـااااـم الجمااااـع وتالميـااااـذه القــديسيااااـن
ورسلــه االطهــار قــائـال :
die ons gered heeft van de dood en ons Zijn
Heilig Lichaam en Kostbaar Bloed gegeven
heeft tot vergeving van onze zonden; die
sprak tot de menigten en tot zijn heilige
discipelen en reine apostelen en zei :

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

ُ
خباااـز الحياااـا ِة الاااـذي نــاااـزل مـاااـن
هاااـذا هاااـو
السمــاء ،ليـاـس كماـا أكال أبـاؤكــاـم المـاـن فاى
ِ
البـريـــ ِة ومـاتــوا.

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

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

ماان يأكاال جسـااـدي ويشـااـرب دمااي يحيــااـا إلااى
ااـر .
األبــاااـ ِد ،وأناااـا أقـي ُمـاااـه فاااى اليــا ِ
ااـوم األخيــا ِ
صالحااـك يـااـا محااب
اب مـاـن
ِ
فـلهاـذا نسااـأ ُل ونطلا ُ
اااااـر نـفـوسنــااااااـا وأجسادنــااااااـا
طهـا ُ
البشــا ِ
اااااـرِ ،
وأرواحنـــا.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken op
de laatste dag. Daarom vragen en bidden wij
Uw Goedheid, U die de mens liefheeft, reinig
onze zielen, lichamen en geesten,

قِسمة الصــوم المقـــدس

)(2

de Grote Vastentijd

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

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

التوزيع
het uitdelen van de communie

) 150 ( المزمور

Psalm 150
مديح صوم أهل نينوى
Lofzang van de vasten van Nineveh

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

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

150 المزمور

Psalm 150

Doxa ci Kurie
Allylouia .

Doxa

ci

@

Zoksa sie Kyrië zoksa sie : Allieloeja .

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

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

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

150 المزمور

Psalm 150

*`Cmov
`erof
tefmetjwri a=l.

`e`hryi

hijen

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

150 المزمور

Psalm 150

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

150 المزمور

Psalm 150

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

* Looft Hem
Halleluja.

met

snarenspel

en

fluit.

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

150 المزمور

Psalm 150

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

tyrou

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

Refrein

المرد
* Iwna qen `;neji `mpikitoc kata
`ptupoc @ `m` P=,=c qen pi`mhau `nsomt
`n`ehoou.

* Joona gen eth-nezj-ie em pie kietos kata ep tiepos,
em Piegristos gen pie em hav en shomt en eho-oe.

 إم: * يونا خين إث نيجى إمبي كيطوس كاطا إب تيبوس
. بخرستوس خين بى إمهاف إن شومت إن إيهواو
* Jona was in de buik van de walvis, naar het
toonbeeld van Christus drie dagen in het graf.

.  المسيح فى القبر ثالثة أيام: * يونان فى بطن الحوت كمثال
* Jonan fi batn el7oet ka-methaal : almasie7 fi el-kabri
thala-that ajiam .

Psalm 150

150 المزمور

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

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

150 المزمور

Psalm 150

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

`mV]

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

Lofzang van de vasten van Nineveh

مديح صوم أهل نينوى

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

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

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

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

الصوم الصوم للنفس ثبات الصوم الصوم يطرد الشهوات

الصوم الصوم يغفر الزالت ويخلص
الصوم الصوم يمحى الخطية ويزيل
لنصوم يا إخوة بطهارة ونية صوما

من

األفكار
نقيا

كان

تعبان

الشيطانية
روحانى

صوموا صوما طاهرا بخشوع كما قد صام الرب يسوع
وإيمان
قزة
بقلب ذليل مع كثرة دموع لتنالوا
هللا المتحنن الرحمن الذى ال يشاء هالك انسان
كلم يونان قائال إعالن امضى الى نينوى يا انسان

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

أما النبى يونان فكان
من وجه هللا القوى الديان

قد مضى الى ترشيش هربان
فوجد سفينة يا اخوان

بالنوم فكر يونان وراح
وأما الرب إله األرواح

فى جوف السفينة انضجع وارتاح

تشاوروا
واألرياح

النواتية
كل
قوية
كانت

ثم أن الريس نهض وقام
قال له قم لماذا تنام

سلط

ريحا

جاء

بالعيان

أن يرموا ما فى السفينة بالكلية

هجمت

عليهم

بالعان

أيقظ يونان من المنام
انهض وال تكن كسالن

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

جاهد يا أيها االنسان
حتى يهدى عنا الهيجان

واطلب من إلهك الغفران
لنصير فى راحة واطمئنان

حينئذ خافوا المالحون
ان يلقوا قرعة ويعرفون

وتشاوروا جميع الحاضرون
فصابت يونان بالمعان

عليه
الفرعة
خرجت
فجاؤا الرجال وطلبوا اليه

بأمر الرب الساكن فيه
إخبرنا باألمر إللى كان

دهش يونان حين سمع الكلمات

وقال لهم قوال بثبات
األكوان
وكل
واألرض

أنا هارب من اله السموات

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

ذنبا فعلت أيها الحضار
فقالوا له وماذا تختار

الجبار
الخالق
امام
وكيف العمل فيك يا انسان

رد عليهم النبى المختار
خذونى إرمونى فى التيار

بقلب حزين مملوء اضرار
والبحر يعود ألصله ثان

زعقوا الجميع ببكاء وأحزان
ال تهلكنا بسبب هذا االنسان

وقالوا يارب يا حنان
اغفر لنا يارب يا رحمان

سمعوا كالم النبى الكريم
فأعد له الرب حوتا عظيم

ورموه فى وسط البحر العميم
فبلغ يونان وصار هربان

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

شاهدوا
هذئت

جميع
وبقيت

النواتية
مخفية

القوية
تحتان

صاروا
وقروا

الجميع
بأنهم

متحيرين
مؤمنين

من هذا المنظر يا حاضرين
الفوقانى
الرب
بإسم

ضاقت نفسه فى بطن الحوت
وقال صرخت اليك يا من ال يموت

وصلى لرب الصباؤوت
الغفالن
أنا
إسمعنى

طلبتك من عمق األبحار
من جوف اللجج مع التيار

خلصنى يارب يا غفار
النك رؤوف ال تنسانى

األرياح العظيمة
واألمواج صارت

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

ظاهر لى ألنك قدير
ألنى مترجى أن أصير

وليس عندك أمرا عسير
وأنظر هيكل قدسك ثان

علم االله ضيقة الصديق
فقذف يونان يا إخوة بتحقيق

وقال للحوف قوال وثيق
كمثل ما قال الديان

غفر ذنبه وخرج بسالم
بالتمام
ليالى
وثالثة

من بعد ما قام ثالثة أيام
فى بطن الحوت يا إخوان

وقال

أمضى إلى نينوى باستعجال
الديان
يخفسها
مزمع

فنادى

هللا

يونان

وقل لهم نينوى تخرب فى الحال

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

لما سمعوا قوله الخاطيين
رجعوا بقلوبهم تائبين

الذين فى نينوى يا حاضرين
إليه والتمسوا الغفران

ملك نينوى حين سمع األخبار

قام عن كرسيه يا حضار
دهشان
حزينا
ونهض

نادى المنادى باألصوام
كبار وصغار وبقر وأغنام

إلى
حتى

كمال ثالثة أيام
األطفال الرضعان

ندم على الشر الذى كان أراد
سبحانه رؤوف رب العباد

يفعله بأهل نينوى باجتهاد
شفو على جنس االنسان

لبس مسحا وشا الترات

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

ويونان به صار مسرور
وأن هللا العلى الغيور

النهار كله وهو مستور
أرسل دودة فاكلتها من تحتان

الصباح
االرياح

وطلوع الشمس اشر والح
طرحها إلى أسفل تحتان

وأن الشمس أحرقت يونان
وقال يارب موتى كان

ثانى مرة وبقى غضبان
خير من حياتى االن

نادى هللا يونان وقال
على شجرة خلقت بالكمال

يا يونان ما بالك حزنت فى الحال

أصبح
ولما
أمر ريحا من

وفى ليلة زالت يا انسان

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

هرب يونان وصار مغموم
وقال يارب أنت رحوم

حين تمت له أربعين يوم
ثان
أرسلتنى
لماذا

هللا كلم يونان
يارب موتى كان

ثانى مرة وبقى عضبان
خير من حياتى اآلن

وأما يونان فطلع برا
والمس أشرقت باالحرى

المدينة ونفسه عادت مرة
ضربت فى رأسه بالعان

وان هللا سبحانه قدير
خلق عصنا من يقطين كبير

تدبير
دبر
بحكمته
وصار يونان به فرحان

هوذا
وقال

مديح صوم أهل نينوى

Lofzang van de vasten van Nineveh

نينوى
بالكثرة

التى فيها اثنى عشرة ربوة
لماذا أهلكها يا انسان

ال تعلم يمينا وال يسار

النى
بكل

إله رؤوف غفار
انسان
يا
قلبه

ال تنسانا نحن الخكاه
اقبلنا يامن هو فى حضن أباه

نصرخ نحوك طالبين نجاه
إحسان
معنا
واصنع

يا من صلب عنا اجمعين
واجعلنا من أهل اليمين

اعطا رحمة يوم الدين
فى فردوس نعيم اجنانى

لماذا ال أرحم
ومواشى أيضا

أفرح بالخاطىء إذا تاب وصار

/

/

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

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

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

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

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

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

 نصرخ:  تمجدك كل الطغمات: أبانا الذى فى السموات
. يا أبانا الذى فى السموات: إليك فى الضيقات
Onze Vader die in de hemel zijt, Door alle
rangen wordt U verheerlijkt, Tot u, in
verdrukking, roepen wij, O onze Vader
die in de hemel zijt
Abane
el
lezie
fil
samawaat
:
toemgidoeka kol el ta`3amaat : nasrog
ileika fil dikaat : ya abana el lezie fil
samawaat.

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

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

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

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

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

 نافذه ونحن لها خاضعين: لتكن مشئتك فى كل حين
. يا أبانا الذى فى السموات:  إجعلنا الوامرك طائعين:
Dat Uw wil te allen tijde geschiedt, en
alles gebeurt zoals U het ziet, help ons te
doen wat U gebiedt, O onze Vader die in
de hemel zijt.
Le takoen mashi-atoke fi kole 7ien :
nafeze we ne7no laha `7adie3ien :
eg3alna le awamrak ta-3ien : ya abana el
lezie fil samawaat.

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

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

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

 أعطنا اليوم يا ذا المجد: خبزنا الذى للغد
. يا أبانا الذى فى السموات:  مراحمك كثيرة ال تعد:
Geef ons heden ons dagelijks brood, Uw
verheven glorie zij geloofd, Uw genade is
talrijk en groot, O onze Vader die in de
hemel zijt.
gobzanna el lezie lil `3ad : a3tina al
yawma ya ze almagd : mara7mak kasiera
la to3ad : ya abana el lezie fil samawaat.

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

 يا ربي بمراحمك ال تنسانا: وأغفر لنا ذنبونا يا موالنا
. يا أبانا الذى فى السموات:  كرحمتك وليس كخطايانا:
Vergeef onze schulden, O Majesteit
Vergeet ons niet in uw goedheid Naar uw
genade, niet onze zondigheid, O onze
Vader die in de hemel zijt.
We e`3fer lana zienobna ya mewlaana: ya
rabi be mara7mak la tansanna :
kara7matika we laysa kka-gatajanaa : ya
abana el lezie fil samawaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 والمجد والعظمة والقدرة: ألن لك الملك والقوة
. يا أبانا الذى فى السموات:  بك نسير من قوة إلى قوة:
Want van U is de kracht en het
koninkrijk, de macht, de roem en
heerlijkheid, U geeft ons sterkte in de
strijd, O onze Vader die in de hemel zijt.
Li anna leka al moelki wal kowaa : wa al
magdy wa al 3azama we al kodar : bike
nasier min kowa ila kowaa : ya abana el
lezie fil samawaat.

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

 وإسمعنا:  إجعلنا فى إيمانك ثابتين: إلى أبد اآلبدين آمين
. يا أبانا الذى فى السموات: عندما نصرخ قائلين
Amen, ja tot in eeuwigheid, Geef ons geloof
vol bestendigheid, En hoor naar onze stem
altijd, O onze Vader die in de hemel zijt.
ile abadi el abidien amien : ig3alna fi
iemanaak thabie-tien wi-ism3na 3indama
nasrog kaie-lien : ya abana el lezie fil
samawaat.
Index - الفهرس
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Een hymne Pie mai
roomie
لحن بي ماي رومي

Een hymne Pie mai roomie

لحن بي ماي رومي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Mijn Verlosser is barmhartig, en genadig jegens
zijn volk, U die Goed zijt en Menslievend bent,
ontferm U over ons volgens Uw grote genade.
:  كصالح ومحب البشر:  يترأف علي شعبه: * رؤوف هو مخلصي
.إرحمنا كعظيم رحمتك
/ / /
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De Afsluitende Canon
قانون الختام

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

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

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

.هذا هو جسد ودم اإلله الوحيد اللذان تناولنا منهما فلنشكره

De Afsluitende Canon
قانون الختام
marenhwc
nem
niajjeloc
nem
nitajma `nte `psici nem `pxoroc `nte
ni`0m3i enw2 `ebol `ngw `mmoc :

maren hoos nem nie ankhelos nem nie
taghma ente ep etshiesie nem ep goros ente
nie ethmie en oosh evol en khoo emmos,

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

ولنسبح مع المالئكة و طغمات العال و صفوف األبرار صارخين
:قائلين

De Afsluitende Canon

قانون الختام

`cmou `eni`ayr `nte `tve @ nem nimwou `m`viaro @
nem nici] nem nicim @ mare peknai nem
tekhiryny oi `ncobt `mpeklaoc.

Esmoe e-nie a-ier ente etfe, nem nie moo-oe em efjaro,
nem nie sietie nem nie siem, ma-re pek nai nem tek
hierienie oi en soobt em pek laos.

 نيم نى سيتى نيم، موواو إم إفيارو
 نيم نى، إسمو إينى أإير إنتى اتفى
ُ
.نى سيم مارى بيك ناى نيم تيك هيرينى اوي إنسوبت إمبيك الؤس
zegen de hemelwinden, de wateren van de rivieren, het
zaad en het kruid, en moge Uw genade en vrede een
vesting zijn voor Uw volk.

 ولتكن رحمتك و،بارك أهوية السماء و مياه النهر والزروع والعشب
.سالمك حصنا لشعبك

De Afsluitende Canon
قانون الختام
2wp
`erok
`n5n3cti`a
xw
nan `ebol `nnen`anomi`a hiten nentwbh
nem nen`precbi`a `nte tasoic `nn3b Mari`a.
shoop erok en tie niestia. Koo nan evol en nin
anomia hieten nen toobh nem nen epresvia
ente ta tshois en nieb Maria.

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

De Afsluitende Canon

قانون الختام

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

Ak[i `t,aric `mMwucyc @ ]metouyb `nte
Mel,icedek. ]metqello `nte Iakwb @ ninoj `n`ahi
`nte Ma;oucala @
Ak etshie et garies em Mooisies, tie met oewieb ente Melshiesedek, tie met gelloo ente
Jakoob, pie nokh en a-hie ente Matoesala,

اوويب إنتى ِملشي
ُ أك اتشى إيت خاريس ام مويسيس تى ميت
 تى ميت خيللو إنتي ياكوب بى نوج إن أهى إنتى: سي ِديك
.ماثوصاال
U hebt ontvangen de genade van Mozes, het
priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van
Jakob, het lange leven van Metuselach,

 وشيخوخة يعقوب وطول:

نلت نعمة موسى وكهنوت ملكي صاد
.عمر متوشالح

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

 بى: بى كاتى إت سوتب إنتى دافيد تى صوفيا إنتى سولومون
. إبنفما إم براكليتون في إيطاف إى إيجين نى أبوسطولوس
de uitverkoren kennis van David, de wijsheid
van Salomo en de Geest, de Parakleet, die
neer-daalde over de apostelen.
والفهم المختار الذي لداود وحكمة سليمان والروح المعزي الذي حل
.علي الرسل

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

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

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

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

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

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

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn `ntef,a nennobi
nan `ebolqen ouhiryny kata pefnis] `nnai.
Toobh e-pie Egriestos eehrie e-khoon,
entef ka nen novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie en nai.
طوبه إبخرستوس إإهرى إيجون انتيف كانين نوفى نان ايفول
. او هيرينى كاتا بيف نيشتى ان ناى
ُ خين
Bid tot Christus namens ons, dat Hij
onze zonden vergeeft, in vrede, volgens
Zijn grote genade.
.أطلبوا من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمته

kuri`e `eleycon @ kuri`e `eleycon : kuri`e `eulogyon `amyn
@ `cmou `eroi `cmou `eroi @ ic ]metanoi`a @ ,w nyi `ebol
jw `mpi`cmou.

Kyrië eleison Kyrië eleison, Kyrië evlo-khieson
amien, esmoe eroi esmoe eroi, is tie metanja, koo
nie evol khoo em pie esmoe.
كيري إليسون كيري إليسون كيري إفلوجيسون آمين إسمو إيروى
.إسمو إيروى يس تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى إسمو
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. Vergeef mij,
spreek de zegen uit.
 اغفروا. علي ها المطانية
 باركوا. آمين. يارب بارك
،ارحم
،ارحم
ْ يارب
ْ يارب
ُ
ُ
ُ
َّ
.  قُل البركة. لي
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