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Je Peniwt et qen nivyou`i 

mareftoubo `nje pek-ran@ 

marec`i `nje tekmet-ouro@ 

petehnak maref-swpi `m`vry] 

qen `tve nem hijen pikahi@ 

Zjee penjoot etgennie fi-

owie maref tovo enzjee 

pekraan : maris ie enzjee 

tek met oero : pee te-h-

naak maref sjoopi em ef 

riti gen etfe neem 

hizjeen pikahi : 

 بنيوت إتخين نى فيؤوى جى

 بيكران إنجيه ماريف توفو

 أوورو ماريسئى إنجيه تيك ميت

 شوبى إهناك ماريف بيت

 يم أفريتى خين إتفيهإ

 كاهى بى نيم هيجين

 

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw 

Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk 

kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in 

de hemel, 

ليتـقـدس إسُمـك . واتــأبــانـا الـــذي في السم

ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــاِء 

 .كـذلك على األرضِ 

 

penwik `nte rac] myif nan 

`mvoou. Ouoh ,a nyeteron nan 

`ebol@ `m`vry] hwn `nten,w 

`ebol `nnyete ouon `ntan `erwou@ 

Pen oi-k ente rasty mief 

naan emfo-oe : owooh 

ka nie et eron naan evol: 

em efrity hoon entenkoo 

evol ennie etee oeon 

entaan ero-oe: 

 إنتيه راستى بين أويك

 مييف نان إيم فو أوو

  أووه كانى إت إيرون نان ايفول

  .إم افريتى هون إنتين كو إيفول

 تان ايروإن نى إيتيه أوو أون ان

 أوو

 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en 

vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

aan anderen hun schuld vergeven, 

وإغفـر لنــا  خبــزنــا الـذي لـلغـِد أعطنـا اليـوَم 

للمـذنبـيـن  ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا  

 .إلينــــا
 

ouoh `mperenten `eqoun 

`epiracmoc@ alla nah-men 

`ebolha pipethwou. Qen P=,=c 

I=y=c pen¡ @  Je ;wk te 

]metouro nem ]jom nem 

pi`wou sa `eneh@ amyn. 

owooh emperenten 

egoen epirasmos: alla 

nah-men evolha pipet 

ho-oe. gen Pi-gristoos 

iesoes  pen sjois : zjee 

thook te timet- oero nem 

ty khom nem pi oo-oe 

sja eneh: amyn. 

أووه إيم بيرين تين ايخوون ابى 

 رازموس

 االناهمين ايفول هابى بيت هو

 أوو

خين بى اخرستوس ايسوس بين 

 اتشويس

 جى ثوك تيه تى ميت أوروو

نيم بى أوأوو شا  . نيم تى جوم

 آمين.. إينيه 

 

En leidt ons niet in bekoring, maar verlos 

ons van het kwade, Door Jezus Christus, 

onze Heer,: Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

وال تــدخلنـا في تجربٍة لكن نجنـا من الشريــــِر 

ألن لك الملك والقوة     "بالمسيح يســـوع ربنـا"

 أمين. جد إلى األبد والم
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Vespers en metten          صالة رفع بخور باكر  
 

De Verzen voor het kana in galilea feest 

عرس قانا الجليلعيـد  أرباع الناقوس    

 

   ^ `nhvdrìia `mmwov a4aito: 

`nov3rp e4cwtp: `ebolhiten 

pe4ni25 `n`wov: `phop `n`tKana 

`nte 5jalile`a. 

So-oe en hiezria em 

moo-oe af ai to, en oe 

ierp ef sootp, evol hietin 

pef nieshtie en oo-oe, 

gen ep hop en et Kana 

ente tie Khaliele-a. 

أف . موأو سو إن هيذريّا إم

.                           أيطو إن أو إيرب إفسوطب 

. إيقول هيتين بفنشتى إن أوأو 

خين إبهوب إن إتكانا إنتيه تى 

 .جاليلى آ 
 

Zes vaten water, heeft Hij veranderd in 

uitgelezen wijn, door zijn grote glorie, op 

de Bruiloft te Kana in Galilea. 

لها إلى خمر مختار ستة  من قِبَل . أجران ماءحوَّ

 .مجده العظيم فى عرس قانا الجليل 

 

Vervolgens hiermee verder gegaan: 

بهذه األرباعثم يكمل   
 

Xere ne Maria: 5s`rompi 

e0necwc: 03etacmici nan: `mF5 

pilojoc. 

Shere ne Mareeja, tie et-

shrompie ethnesoos, thie 

etas miesie nan, em 

Efnoetie pie Loghos. 

 يت: ماريا يهشيريه ن

ه إي يث: سوسه إثني يإتشرومب

بي  يفنوتإ إم: نان يطاس ميس

 .لوغوس
 

Wees gegroet Maria, de schone duif, die 

God het Woord, voor ons gebaard heeft. 

السالم لمريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا اللـه 

 .الكلمة
 

Xere ne Mari`a: qen ovxere 

e4ovab: xere ne Mari`a: `0mav 

`mf3=e=0v. 

Shere ne Mareeja, gen oe-

shere ef-oe-wab, shere ne 

Mareeja, ethmav em fie 

eth-oe-wab. 

خين أو شيريه : ريااشيريه ني م

: ماريا يهشيريه ن: ابوفؤإ

 .إثؤواب فيإثماف إم

 

Wees gegroet Maria, met een heilige groet, wees 

gegroet Maria, de Moeder van de Heilige. 
السالم لك يا مريم أم : سالم مفدس: السالم لك يا مريم

 .القدوس
 

  



  

 

 

 

<ere Mi,ayl@ pinis] 

`nar,yaggeloc@ ,ere Gabriyl@ 

picwtp `mpi-faisennoufi. 

Shere  Miega-iel,  pie  

nieshtie  en arshie  

ankheelos,  shere  Ghabreej- 

iel, pie sootp em pie fai shen-

noefie. 

شيرى ميخائيل بينيشتى إن 

شيرى غبريئيل . أرشى إنجليوس

  .بى سوتب إم بى فاى شينوفى

 

Wees gegroet Michaël, de grote aartsengel, wees 

gegroet Gabriël, de gekozen boodschapper. 

: السالم لغبريال. رئيس المالئكة العظيم: السالم لميخائيل

  .المبشر المختار
. 

   Xere Nixerovbim : xere 

Nicerafim : xere nitajma 

t3rov: `ǹepovranion. 

Shere nie Sheroebiem, 

shere nie Serafiem, 

shere nie taghma tieroe, 

en e-poeranion. 

شيريه : شيروبيم يشيريه ن

طغما  يشيريه ن: سيرافيم ين

 .بورانيونيإن إ: تيرو

 

Wees gegroet Cheru-bim, wees gegroet 

Serafim, wees gegroet, alle hemelse machten. 
السالم لجميع : السالم للسيرافيم: السالم للشاروبيم

 .السمائية: الطغمات
 

Xere Iwann3c : pini25 

`m`prodromoc : xere piov3b: 

`pcvjjen3c ̀nEmmanov3l. 

Shere Joannies, pie 

nieshtie em eprod-

romos, shere pie oe-

wieb, ep senkhenies en 

Emmano-iel. 

إم  ينيشت بي: شيريه يوأنس

شيريه بي : إبرودروموس

إن : نيسجيه سين بإأويب 

 .إممانوئيل

 

Wees gegroet Johannes, de grote voorloper, 

wees gegroet priester, de neef van Emmanuël. 
: السالم للكاهن نسيب: السابق العظيم: السالم ليوحنا

 .عمانوئيل
 

Xere nau `nio5: `nàpoctoloc: 

xere nima03t3c: `nte Penu I=3c 

P=xc. 

Shere natshois en jotie, en 

apostolos, shere nie 

mathieties ente Pentshois 

Iesoes pie Egristos. 

إن : يشيريه ناشويس إنيوت

 يشيريه ن: آبوسطولوس

: شويست ينبيه إنت: ماثيتيس

 .إيسوس بخرستوس
 

Wees gegroet mijn meesters en vaders, de 

apostelen, wees gegroet discipelen, van onze 

Heer Jezus Christus. 

ربنا : السالم لتالميذ: الرسل: السالم لسادتي اآلباء

 .وع المسيحيس
 

  



  

 

 

 

Xere nak `w piU: xere 

pievajjelict3c: xere 

pi`apoctoloc: Markoc 

pi0e`wrimoc. 

Shere nak oo pie 

martieros, shere pie ev 

ankheliesties, shere pie 

apostolos, Markos pie 

the-oriemos. 

: مارتيروس يشيريه ناك أوب

ه شيريه بي إف أنجي

شيريه بي : ليستيس

ماركوس بي : آبوسطولوس

 .ؤريموسه أثي
 

Wees gegroet O martelaar, wees gegroet 

evangelist, wees gegroet apostel, Marcus de 

Godsziener. 

: السالم للرسول: السالم لإلنجيلي: السالم لك أيها الشهيد

 .مرقس ناظر اإلله

 

   Xere Ctefanoc : pi2orp `mU: 

xere piarx3d̀iakwn : ovoh 

et`cmarwovt. 

Shere Stefanos, pie 

shorp em martieros, 

shere pie arshie ziakon, 

oewoh et esmaroo-oet. 

بي شورب : ستيفانوسإشيريه 

شيريه بي : إممارتيروس

أووه إت : ذياكونيرشأ

 .مارؤوتسإ
 

Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar, wees 

gegroet gezegende, aartsdiaken. 
السالم لرئيس : أول الشهداء: السالم إلستفانوس

 .المبارك: الشمامسة
 

<ere nwten `w nimarturoc@ ,ere 

niswij `ngenneoc @ ,ere 

nia;lovoroc @ pa[oic `pouro 

Georgiwc@ Vilopatyr 

Merkourioc@nem apa Myna `nte 

nivaiat. 

Shere noo-ten oo nie 

martieros, shere nie 

shooikh en khen-ne-os, 

shere nie athlo-foros, Pa-

tshois epoero Georgios, 

Filopatier Merkorios, Pie 

akhios ava Mina. 

: شيرى نوتين أو نى مارتيروس 

: شيرى نى شويج إن جنيؤس 

: شيرى نى أثلوفوروس 

, باتشويس إبؤورو جيؤرجيوس 

نيم أفا , فيلوباتير ميركوريوس 

 .مينا إنتى نى فايات 

 

Wees gegroet o martelaren; wees gegroet 

moedige helden, wees gegroet overwinnaars, 

mijn meester koning Georgius, Philopater 

Mercurius, de heilige abba Mina. 

: األبطال السالم للشجعان : السالم لكم أيها الشهداء 

, سيدى الملك جاؤرجيوس : السالم لالبسى الجهاد 

 .وأنبا مينا العجائبى , فيلوباتير ميركوريوس 

 

  %`alov `ncab3 `mpar-0enoc: 

5cwtp 1`nkvri`a `mm3i: 52elet 

`nte P=x=c: 5aji`a `mm3i ... 

Tie aloe en savie em 

parthenos, tie sootp en 

kiereeja emmie, tie 

shelet ente pie Egris-tos, 

tie akhia emmie ... 

: نوسه إم بارثي يافصتى آلو ان

: يإم مي وطب إن كيريص يت

 يت: بخرستوس يهشيليت أنت يت

 .دميانة  يآجيا إم م

 

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de  ware 

uitverkoren vrouw, de bruid van Christus, de 

heilige … 

: السيدة المختارة الحقيقية: لصبية الحكيمةالعذراء ا

 .القديسة دميانة:  عروسة المسيح

 

  



  

 

 

 

Xere peniwt Antwnioc: piq3bc 

`nte 5metmonaxoc: xere 

peniwt abba Pavle: pimenrit 

`nte P=xc. 

Shere penjoot Antonios, 

pie gievs ente tie met 

monagos, shere penjoot 

ava Pavle, pie menriet 

ente pie Egristos. 

, شيريه بينيوت آفا أنطونيوس 

 , بي جيبس إنتي تي موناخوس

شيريه بينيوت آفا بافلي بي 

 .مينريت إنتي بخرستوس

 

Wees gegroet onze vader Antonius, de lamp van 

het kloosterwezen, wees gegroet onze vader 

anba Paulus de geliefde van Christus. 

السالم ألبينا أنبا . السالم البينا أنطونيوس سراج الرهبنة

 .بوال حبيب المسيح

 

Wouniatou qen oume;myi@ 

neniw] e;ouab `ndikeoc@ pijwri 

e;ouab abba Mwcy@ nem abba 

Arcenioc `pcaq ``nsyri 

`nniourwou@ nimenra] `nte P=,=c. 

Oo-oe niatoe gen oe-

methmie, nenjootie eth-oe-

wab en zieke-os, pie 

khoorie eth-oe-wab ava 

Moosie nem ava Arsenios 

epsag ente nie shierie en nie 

oeroo-oe, nie menratie ente 

Piegristos. 

نين : أوؤنياتو خين أؤو ميثمى 

بى : يوتى إثؤاب إن ذيكيؤس 

نيم : جورى إثؤاب أفا موسى 

أفا أرسانيوس إبساخ إن شيرى  

نى مينراتى : ى أورو ؤو إن

 .إنتى بى إخرستوس 

 

Waarlijk gezegend bent u, onze heilige 

rechtvaardige vaders, de sterke heilige abba Mozes 

en abba Arsenius, de leraar van de kinderen van de 

keizers, de geliefden van Christus. 

القوى : األبرار األباء القديسين : طوباهم بالحقيقة 

القديس أنبا موسى وأنبا أرسانيوس معلم أوالد 

 .أحباء المسيح : الملوك 
 

Men sluit af met   باآلتييكمل ثم  
 

Ten]ho `erok `w =U=c :=c@ 

e;rek`areh `e`pwnq `mpen-

patriar,c@ papa abba 

Tawadroc 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. 

تيــن تى هــو إيه روك أو 

إيــوس ثيه أوس، إثريك آريه 

رشيس، يارإبؤنخ إم بيـن باطـــ

 )...( بابــا آفـا 

ريفس ما بى أرشى إي

روف هيجيــن بيف طاجـــ

 .إثــرونـــوس
 

Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven 

van onze patriarch, paus abba (…) de 

hogepriester, bekrachtig hem op zijn zetel. 

نســألـك يــا إبـن اللـه، أن تحفـظ حيـاة بطريـركنــا 

 .علي كرسيـــــهرئيـس الكهنـة ثبتــه )....( البابــا أنبـا 

 

  



  

 

 

 

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc @ 

peniwt e;ouab `ndikeoc @ abba 

Arceni pìepickopoc @ 

matajrof hijen pef;̀ronoc . 

Nem pef ke eshfier en 

lietoerghos, penjoot eth-oe-

web en zieke-os, nie etkie 

nieman. {ava (...) (pie 

mietropolieties / pie 

episkopos}, ma takhrof 

hiezjen pef ethronos. 

نيم بيف كيه إشفير إن لى 

طورغوس بينيوت إثؤواب إن 

بى إيه )...( ذيكيه أوس آفا 

بيسكوبوس ماطاجــروف 

هيجيـن بيـــف 

 .وسإثـــرونــــــ
 

En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige 

rechtvaardigen vaders, abba (…) de metropoliet / 

bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels. 

وشـريكــــه فـــــي الخــــدمـــة أبينــــا القــديـــس 

 )....( أنبــا ( األسقف)البــــــار 

 .ثبتـه علي كـــــرسيـــه
 

I=3c P=xc `nca4 nem foov: `n0o4 

`n0o4 pe nem 2a `eneh: qen 

ovhvpoctacic `novwt: ten-

ovw2t `mmo4 ten5̀wov na4. 

Iesoes Piegristos ensaf 

nem fo-oe, enthof enthof 

pe nem sha eneeh, gen 

oe hiepos-ta-sies en oe-

oot, ten oe-oosht emmof 

ten tie oo-oe naf. 

اف نيم صإيسوس بخرستوس إن

نيم شا  يهإنثوف إنثوف ب: وـؤف

 اسيسطبوس يخين إوه: نيهه إي

شت أوتين أو  :إن أوأوت

 .نافأوأو يإمموف تين ت

 

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en 

tot in eeuwigheid, in één hypostase, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

 

: أمس و اليــوم و إلي األبـــد : يســـوع المسيح هـو هـو

 .نسجد له ونمجـــده: بأقنـوٍم واحد 

 

 ̀ Povro `nte 5hir3n3: moi nan 

`ntekhir3n3: cemni nan `ntek-

hir3n3: xa nennobi nan `ebol. 

Ep oero ente tie 

hierienie, moi nan en tek 

hierienie, sem nie nan 

en tek hierienie, ka nen 

novie nan evol. 

موى : إ بؤرو إنتي تى هيرينى

سيم ني نان  :نان ا نتيك هيرينى

كانين نوفى نان : انتيك هيرينى

 .ايفول

 

O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede, 

bevestig in ons Uw vrede en vergeef onze 

zonden. 

  :قــرر لنا سالمك : أعطنـا سالمـك : يا ملك السـالم

 .وإغفـــــر لنا خطايانا

 

Gwr `ebol `nnigagi: `nte 

5ek`kl3ci`a: `aricobt `eroc: 

`nneckim 2a ̀eneh. 

Khoor evol en nie khazj-

ie, ente tie eklie-seeja, 

arie sovt eros, en nes 

kiem sha eneh. 

إنتيه : جور ايفول إن ني جاجى

آرى سوفت : تى إك اكليسيا

 .إ ن نيسكيم شا إينيه: إيروس

 

Verstrooi de vijanden van de Kerk, versterk haar 

zodat zij niet wankelt, voor altijd. 

إلي  :فال تتزعزع: و حصنها: فـرق أعـــداء الكنيســــة

 .األبد
 

  



  

 

 
 

Emmanov3l Pennov5: qen 

tenm35 5nov: qen `p̀wov `nte 

Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v. 

Emmano-iel Pennoetie, 

gen ten mietie tienoe, 

gen ep oo-oe ente pef 

joot, nem pie Pnevma 

eth-oe-wab. 

خين تى : إممانوئيل بين نوتى

خين إ بؤو إنتي : ميتى تينو

 . ب أثؤوإنيم بي ابنيفما : بيفيوت

 

Emmanuël onze God, is nu temidden van ons, in 

de glorie van Zijn Vader, en de Heilige Geest. 

: بمجـــد أبيه: اآلنفي وسطنا : عمانوئيــل إلهنــا

 .والــروح القـــــدس
 

`̀̀̀Nte4̀cmov `eron t3ren: `nte4-

tovbo `nnenh3t: `nte4talso 

`nni2wni: `nte nenyvx3 nem 

nencwma. 

Entef esmoe eron tieren, 

entef toe-vo en nen hiet, 

entef tal-etsho en nie 

shoonie, ente nen epsie-

shie nem nen sooma. 

إنتيف : إنتيف إسمو إيرون تيرين

إنتيف طا : طوفو إن نين هيت

إنتيه ني : إن ني شونى لتشو

 .ابسيكى نيم نين سوما 

 

Dat Hij ons allen zegent, en onze harten zuivert, 

en de ziekten geneest, van onze zielen en 

lichamen. 

: أمــراضو يشفي : و يطهـر قلوبنـا: ليباركنا كلنـا

 .نفوسنـا و أجسادنــا

 

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem 

Pekiwt `nàja0oc: nem Pi=p=na 

=e=0v: ge avmack akcw5 `mmon. 

Ten oe-oosht emmok oo 

Piegristos, nem pek joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, zje 

av mask ak sootie 

emmon nai nan. 

مموك أو بي شت اأوتين أو

نيم بيك يوت إن : اخرستوس

: ثؤوابإبنيفما إنيم بي : أغاثوس

 .آكسوتى إممونآك طونك جى 

 

Wij aanbidden U o Christus, met Uw Goede 

Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost. 

والـروح : مع أبيك الصالح : نسجد لك أيها المسيح 

 .ألنك قمت و خلصتنا: القــدس
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Gebed voor de Zieken     أوشيــة المــرضى 
 

Twbh `ejen nenio] nem 

nen`cnyou etswni qen jinswni 

niben@ `ite qen paitopoc `ite qen 

mai niben. hina `nte P=,=c 

Pennou] er̀hmot nan nemwou 

`mpioujai nem pital[o@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol 

Toobh ezjen nen jotie nem 

nen esneejoe et shoonie gen 

zj-ien shoonie nieven e-te 

gen pai topos e-te gen mai 

nieven, hiena ente 

Piegristos Pennoetie er 

ehmot nan nemo-oe em pie 

oe-khai nem pie taletsho, 

entef ka nen novie nan evol. 

طبه إيجين نين يوتي نيم نين 

إسنيو إتشوني خين جين شوني 

إيتى خين باي طوبوس : نيفين

هينا إنتى : إيتى خين ماى نفين 

بي خريستوس بين نوتي 

إرإهموت نان نيم أوأوو إمبي 

إنيتف : أوجاي نيم بي طالتشو

  .  كانين نوفي نان إيفول
 

Laat ons bidden voor onze vaders en broeders die 

ziek zijn, door elke ziekte, of zij hier zijn of elders, 

opdat Christus onze God hen en ons begenadigt met 

sterkte en genezing en onze zonden vergeeft. 

، إن اطلبـوا عـن آبائنـا وأخوتِنــا المـرضى بكـل مرضٍ 

سكِن أو بكلِّ موضـٍع، لكي المسيـُح كاَن في هــذا الم

إلهنــا ينعـَم لنـا ولهـم بالعافيــِة والشفـــاِء ويغفـَر لنـا 

 .خطايــانـا
 

Otloboe 3an aba-ene wa eg-watne el-marda bekol ma-radin, in kaan fie haza el-maskan 

auw bekol mauw-de3. Lekei el-Massie7 ielaahna jon3em 3aleihom wa 3aleine bel 3afeja 

wa el-shiefa wa jaghfer lana gata-jana. 
 

 

 

 

Dan wordt het gebed voor de offeranden 

gebeden, gevolgd door de lofzang van de 

Engelen, het Trisagion (waarbij men driemaal 

“geboren uit de Maagd” zegt), het Onze Vader 

en “Gegroet zij u”. Dan worden de doxologieën 

voor Kerst gezongen: 

ية القرابين وبعدها يقول يصلى الكاهن أوش

ه والصالة ـسبحة المالئكة وقدوس اللالشعب ت

حن لالربانية ثم يرتلون مقدمة الذكصولوجيات ب

 .الفرح 

 

  



  

 

 

 

Gebed voor de Offeranden     أوشيــة القـــرابيـن 
 

Twbh `ejen nyetfi 

`m`vrwous@ `nni;ucia 

ni`procvora@ ni`apar,y 

nineh ni`c;oinoufi ni`cke-

pacma nijwm `nws@ 

nikumillion `nte pima-

`nerswousi@ 

Toobh ezjen nie etfie em 

ef roo-oesh en nie 

thiesia nie epros fora nie 

aparshie nie neh nie 

estoi noefie nie 

eskepasma nie khoom 

en oosh nie kiem-mielli-

on ente pie ma en er 

shoo-oe shie, 

طوفه ايه جين نى إتفى 

إمفرؤوش أن نى ثيسيا نى 

إبروس فورا نى أبارشى نى نيه 

نى إسطوينوفى نى إس 

كيباسمانى جوم إن أوش نى 

كيميليون إنتي بى ما إن 

 : إيروشؤوشى

 

Laat ons bidden voor hen die zorgen voor de offers, 

de offergaven, de eerstelingen, de olie, de wierook, 

de voorhangsels, de kerk-boeken en de altaar-vaten, 

ن المهتميـَن بالصعائـِد والقـرابيَن، والبكـوِر ــاطلبـوا ع

 والـزيـِت، والبخوِر، والستـــوٍر، وكتـب القــراءِة،

 .وأواني المذبــــح
 

Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien, wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa el-

setoer wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7. 
 

Hina `nte P=,=c Pennou] 

]sebi`w nwou qen I=l=y=m `nte 

`tve@ `ntef,a nennobi nan 

`ebol. 

hiena ente Piegristos 

Pennoetie tie sheveejo 

noo-oe gen Jerosaliem 

ente etfe, entef ka nen 

novie nan evol. 

هينا إنتي بخرستوس بيننوتى 

تى شيفيو نؤو خين يروساليم 

إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى 

 .نان إيفول

 

opdat Christus onze God hen beloont in het 

Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft. 
لكي المسيُح إلهُنـا يكافئهم في أورشليـَم السمائيِة، ويغفـَر 

 .لنـا خطـايـانــا
 

Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gata-jana. 
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 مقدمة الذوكصولوجيات

Tijdens de Vespers      في رفـع بخـور عشيـة 
 

Gewaardig U, o Heer, ons deze nacht zonder 

zonde te bewaren. 
ـل يـارُب أن تحفظنــا في هــذه اللـيلــة بغيــِر  تفضَّ

 .خـَطيـّـة

Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen, 

zeer gezegend en vol van heerlijkheid is Uw 

Heilige Naam in eeuwigheid. Amen. 

ُمبـارُك أنَت أيـَّهــا الـرُب إلهُ آبائِنــا وُمتـزايــُد بــركـةُّ، 

 .آميــن. واُسمـَك القـُـدوُس مملـوُء مجــدا  إلى األبـَـد

Moge Uw genade over ons komen, o Heer, zoals 

wij ons op U verlaten, want aller ogen hopen op 

U, want Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze. 

فلتكـُن رحمتـَك علينا يـارُب كمثــِل اتكالنـا عليـَك، ألنَّ 

ألنـَك أنَت الـذي تـُعطيهــم  .أعيُــن الكـلِّ تترجـاكَ 

 .طعاَمهــم في حينـهِ 

Hoor ons aan o God onze Verlosser, hoop van alle 

einden der aarde. En Gij, Heer, bewaart ons, 

verlost ons en behoedt ons vanaf deze generatie 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 . اْسَمعنـْا يا اللـهُ ُمخلُِصنـا يا َرجاُء أقطـار األرض كلهـا

ينـا  مـن هـذا الجيـل وتنقـذنـا وأنت يـارُب تحفظنـا وتنجِّ

 .آميـن. ـدِ وإلى األب

Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw 

gerechtigheid. Gezegend zijt Gij, o Heer, 

onderricht mij Uw gerechtigheid. 

 .ُمبـارُك أنَت يـارُب، عـَلمني َعــدلُـكَ 

 .ُمبـارُك أنَت يـارُب، فهِّمني ُحقــوقـكَ 

Gezegend zijt Gij, o Heer, verlicht mij door Uw 

gerechtigheid. Heer, Uw genade duurt voort tot in 

eeuwigheid. 

كَ   . ُمبـارُك أنَت يـارُب، أنـِر لي بِــرِّ

 .يـارُب رحمتـَك دائمـةُّ إلى األبــدِ 

Verwerp de werken van Uw handen niet, o Heer, 

want Gij zijt voor ons een toevlucht geworden van 

geslacht tot geslacht. Ik heb tot de Heer geroepen 

en sprak: “Wees mij genadig en verlos mijn ziel, 

want ik heb tegen U gezondigd.” 

ألنـَك صرَت لنـا . أعماُل يـَديـَك يارُب ال ترفـُضهــا

 . ملجـا  من جيــٍل إلى جيــلٍ 

إْرَحمني وخلْص نَفسي، : أنا طلبُت إلى الـرُب وقلــتُ 

 .فإني أخطــأُت إليــكَ 

Heer, tot U neem ik mijn toevlucht, dus verlos 

mij. Leer mij Uw wil te doen, 
يارُب التجـأُت إليــَك فخلصني، وعلمني أن أصنَع 

 .مـَشيئـَتــك

want Gij zijt mijn God, bij U is de bron des levens 

en in Uw licht, o Heer, zien wij het licht. 
ألنـَك أنَت هــو إلهي، وعنـدَك ينبــوُع الحيــاِة، 

 .وبنــوِرَك يـارُب نـُعـايـُن النــورَ 

Bestendig Uw genade voor wie U kennen en Uw 

gerechtigheid voor de oprechten van hart. 
فلتأِت رحمتـُـَك لـلـذيــَن يعــرفــونــَك، وبــُّرَك 

 .ــوبِ للُمسـتقيـمي القـل

Aan U is de zegen, aan U is de lofprijzing, aan U is de 

verheerlijking, o Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijt 

vanaf het begin, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

Het is goed de Heer te loven en Uw naam te psalmzingen, 

o Allerhoogste, Uw genade in de morgenstond te 

verkondigen en Uw trouw in elke nacht. 

 . لـك يحـقُّ التسبيـحُ . لـَك تجُب البركـةُ 

لـَك يَنبغي التمجيـُد، أيّها اآلُب واإلبـُن والـروُح القـُـدُس، الكائــُن منـذ البـدِء 

 .آميـن. واآلَن وإلى األبَـدِ 

أن يَُخبـَر . السمـَك أيهـا العليجيـُد هـو اإلعتـراُف لـلـرب، والترتيـُل 

 .بـرحمتـَك في الغـَدوات، وحقـِّك في كـُِل ليلـةٍ 

 

  



  

 

 

Tijdens de Metten            في رفـع بخـور باكــر 
 

Laat ons lofprijzen met de engelen, zeggende:  َفلنـُسبُح مَع المالئكـة قائليــن: 

“Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, en in 

de mensen een welbehagen.” 
المجـُد للـه في األعالي وعلى األرِض السَّالم وفى “

 “.الناِس المَسرة

Wij prijzen U, wij zegenen U, wij dienen U, wij 

aanbidden U, wij belijden U, wij verheerlijken U 

en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 

ونعتـرُف . نسجــُد لـكَ . نخدُمــكَ . نـُباركــكَ . حــكَ نـُّسب

نْشكــرَك من أجــلِّ ِعظــم . نـْنطــُق بمجــدكَ . لـكَ 

 َمجــدَك،

Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige 

Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus 

Christus en de Heilige Geest. 

على الْسمــوات، اللـهُ اآلُب َضابَط  أيها الـرُب المالـكُ 

، والـرُب اإلبـُن الواحـُد الوحيـُد يســـوُع المسيُح،  الكلِّ

 .والــروُح القــدس

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij 

die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U 

over ons. 

اآلب، رافــُع خطيـةَّ  أيهــا الـرُب اإللهُ حمـُل اللـه، ابــنُ 

 .العالـم، ارحمنــا

Gij die de zonden der wereld wegneemt, 

aanvaard onze smeekbeden. 

Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de 

Vader, ontferm U over ons. 

أيُهـا . العالـم، اقبـُل طلباتنـا إليـكَ  يا حامـُل خطيـَّة

 .يَميـن أبيـه، ارحمنــاالجالـُس عـْن 

Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen zijt de Allerhoogste, 

mijn Heer Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de 

heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

أنَت وحـُدَك العالي ياربى يسـوُع . أنَت وحـدَك القـدوسُ 

 .آميـن. مجـدا  للـه اآلبِ . المسيُح والـروُح القـدسِ 

Ik zal U dag aan dag zegenen en Uw Heilige 

Naam prijzen in eeuwigheid en tot in de eeuwen 

der eeuwen. Amen. 

Sinds de nacht haast mijn geest zich tot U, mijn 

God, want Uw wetten zijn een licht op aarde. 

. أسبُح اسمــَك القــدُّوس إلى األبــدِ أباِركــَك كلِّ يــوٍم، و

 . آميــن. وإلى أبــَد األبــدِ 

ُمنـُذ الليـل ُروحي تُبكـر إليـَك يا إلهي، ألنَّ أوامـرَك هي 

 .نـوُر على األرضِ 

Ik overdenk Uw wegen, want U bent mij tot een 

hulp geworden. In de morgen, Heer, hoort U 

mijn stem, in de morgen sta ik voor U, en ziet U 

mij. 

باكــرا  . أتلــو في طرقـَك، ألنـك صرَت لي ُمعينــا   كنـتُ 

 .يـارُب تسمُع َصوتي، بالغــداة أقــُف أمامـَك وتــراني

 

  



  

 

 

 

Trisagion     الثــالثــة التقـــديســات 
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige 

Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U 

over ons. 

دوُس الحيُّ الـذي ال  ، قـُـّ قــُّدوُس اللـهُ، قــُّدوُس القـوىُّ

 .، اْرحْمنَاولـِد من العذراء يـَمـوُت، الذي 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige 

Onsterfelijke, voor ons gekruisigd, ontferm U 

over ons. 

دوُس الحيُّ الـذي ال  ، قـُـّ قــُّدوُس اللـهُ، قــُّدوُس القـوىُّ

 .، اْرحْمنَاِصلب عنا يـَمـوُت، الذي ُ

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige 

Onsterfelijke, verrezen uit de doden en opgevaren 

ten hemel,  ontferm U over ons. 

دوُس الحيُّ الـذي ال قــُّدوُس اللـهُ، قــُّدوُس القـوىُّ  ، قـُـّ

،  وصعد إلى السموات,  يـَمـوُت، الذي قـاَم من األمواتِ 

 .اْرحْمنَا

Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der 

eeuwen. Amen. 

اٍن المجـُد لآلِب واالبــِن والـروُح الـُقـدس، اآلَن وكلِّ أو

 .آميـن. وإلى دهـِر الدهـورِ 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons. 

 . أيُّهـا الثالـوُث القـدوُس اْرحْمنـَا

 .أيُّهـا الثالـوُث القـدوُس اْرحْمنـَا

 .القـدوُس اْرحْمنـَاأيُّهـا الثالـوُث 

O Heer, vergeef onze zonden, 

o Heer, vergeef onze overtredingen, 

o Heer, vergeef onze ongerechtigheden. 

 . يـارُب اْغـفـْر لنــا خطايـَانا

 . يـارُب اْغـفـْر لنــا آثـاَمنـا

 .يـارُب اْغـفـْر لنــا زالتـَنـا

Heer, gedenk de zieken onder Uw volk, genees ze 

omwille van Uw Heilige Naam. Gedenk onze 

vaders en broeders die zijn heengegaan, o Heer, 

laat hun zielen in vrede rusten. 

يـارُب افـْتقـْد مــرضى شعبـَك، اشفهــْم من أجــلِّ اسمَك 

 .القــّدوس

 .ُب نيح نفــوسهــمآباُؤنــا وإخوتـُنـا الــذيــَن رقــدوا، يـار

U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over 

ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en 

neem onze smeekbeden aan. 

يامن بال خطيـٍة، . يـا مْن هُـَو بال خطيـٍة، يـارب اْرحْمنـَا

 .يارُب اعنـَّا، واقبـْل طلباتنـا إليـكَ 

Want aan U komt toe glorie, roem en de 

drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer 

ontferm U, Heer zegen ons. Amen. 

. يارُب اْرَحـم. ألنَّ لـَك المجـُد والعـزةُ والتقـديـُس المثلثُ 

 .آميـن. ياربُّ اْرَحـم يارُب بـاركْ 

Maak ons waardig in dankbaarheid te bidden: 

Onze Vader… 
أبانــا الــذي في : واجعلنـا مستحقيـن أن نقـول بشكـر

 ....السمــوات
 

  



  

 

 

 

Introductie tot de Doxologieën   ة الـذكصـولـوجيـاتــمقـدم  
 

  Xere ne ten5ho `ero: `w 03=e=0v 

e0meh `n`wov: `etoi `mpar0enoc 

`nc3ov niben: 5macnov5 `0mav 

`mP=xc. 

Shere ne ten tie ho ero, 

oo thie eth-oe-web 

ethmeh en oo-oe, et oi 

em parthenos en seejoe 

nieven, tie masnoetie 

ethmav em Piegristos. 

: شيريه نيه تين تيهو إيه رو

: أوثي إثؤواب إثميه إن أوأو

إتؤى أم بارثينوس إن سيو 

تى ما إسنوتى إثماف إم : نيفين

 .بخرستوس
 

Gegroet zij u, wij vragen u o heilige, vol van 

glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder 

van Christus; 

السالم لك نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا  العذراء كل 

 .له أم المسيحإلحين والدة ا

 

Aniov`i `nten`procevx3: `e`p2wi 

ha pe23ri `mmen-rit: `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. 

: آنى أوؤى إنتين إيروس إفشى

إيه إبشويس هابيه شيريه إم 

إنتيف كا نين نوفى نان : مينريت

 .إيفول

 

draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat 

Hij onze zonden vergeeft. 
 .نااأصعدى صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطاي

 

   Xere 03`etacmici nan: 

`mpiovwini `nta`fm3: P=xc 

Pennov5: 5par0enoc =e=0v. 

Shere thie etas miesie 

nan, em pie oe-ooinie 

enta efmie, Piegristos 

pen noetie, tie parthenos 

eth-oe-wab. 

إم : شيريه ثى إيطاس ميسى نان

: بي أوأويني إنطا إفمى

بخرستوس بين نوتي تي بارثيه 

 . نوس إثؤواب

 

Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware 

Licht heeft gebaard, Christus onze God. 
السالم للتى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء 

 .القديسة
 

  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. 

إيه إهري : ماتى هو إم إبتشويس

إنتيف إير أوناي نيم : إيه جون

نين نوفي إنتيف كا : نين إبسيشي

 .نان إيفول

 

Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over onze 

zielen ontfermt en onze zonden vergeeft. 
سألى الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا إ

 .نا اخطاي
 

  



  

 

 

 

%par0enoc Mari`am: 

50e`otokoc =e=0v: 5̀procta-t3c 

`etenhot: `nte `pjenoc `nte 

5metrwmi. 

Tie parthenos Mariam, 

tie theotokos eth-oe-

wab, tie epros-taties e-

ten hot, ente ep khenos 

ente tie met roomie. 

تي ثيه : تي بارثيه نوس ماريام

تي إبروس : أو طوكوس إثؤواب

إنتيه إبجيه : طاتيس إيه تينهوت

 .نوس إنتيه تي ميت رومى

 
 

Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe 

voorspraak van het menselijk geslacht, 
مينة ألله القديسة الشفيعة اإلدة الأيتها العذراء مريم وا

 .لجنس البشرية
 

Ari`precbevin `e`hr3i `egwn: 

nahren P=xc f3etare`gfo4: 

hopwc `nte4er`hmot nan: 

`mpixw èbol `nte nennobi. 

Arie epres 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. 

آرى إبريسفيه فين إيه إهري إيه 

ناهرين بخرستوس في : جون

هوبوس إنتيف : إت آريه إجفوف

إمبي كو إيفول : إرإهموت نان

 .إنتيه نين نوفي

 

wees onze voorspraak bij Christus, die u gebaard 

hebt, dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden 

schenkt. 

إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ينعم لنا بمغفرة 

 .خطايانا

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: 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. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet 

zij de trots van ons geslacht, u baarde ons 

Emmanuël. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `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  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

وفى إ نتيف كا نين ن :بخرستوس

 .نان إيفول

 

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

  



  

 

 

 

Doxologie  het kana in galilea feest 
عرس قانا الجليلعيـد  كصولوجيةوذ  

 

Amwini `anav `ari`2f3ri: `w 

nilaoc `mmai P=x=c: higen 

paimvct3rion: `eta4ovwnh nan 

`mfoov. 

Amooinie a-nav a-rie 

esh fie rie, o nie la-os 

em mai Piegristos, 

hiezjen pai miestirion, 

etaf oe-oonh nan em fo-

oe. 

: اشفيرىأموينى آناف أرى 

 أونى الؤس إّماى

هيچين باى : بخريستوس

ايطاف أوأونه :  ميستيريون

 .نان إمفوأو 
 

Komt aanschouwt en verwondert u, O volken die 

Christus liefhebben, over dit mysterie, dat 

vandaag geopenbaard is aan ons. 

.  وتعجبوا أيها الشعوب محبُّو المسيح.  تعالوا وانظروا

 .الذى ظهر لنا اليوم . على هذا السر 

 

Ge `aPenu I=3c P=x=c: a40wov5 

nem te4mav `mpar0enoc: nem 

nenio5 `n`apoctoloc: ovoh 

a4ovwnh nwov `nte4me0nov5. 

Zje a Pentshois Iesoes 

Piegristos, af so-oe tie 

nem tef mav em 

parthenos, nem nen jotie 

en apostolos, oewoh af 

oe-onh noo-oe entef 

meth-noetie. 

چيه أبنشويس ايسوس 

آف ثوأوتى نيم : بخريستوس 

نيم : تيف ماف امبارثينوس 

أووه : آبوسطولوس  نينيوتى إن

 .آف أوأونه نوأو إنتيف ميثنوتى 

 

Want onze Heer Jezus Christus, verzamelde met 

Zijn moeder de Maagd, en onze vaders de 

apostelen, Hij openbaarde aan hen Zijn 

Goddelijkheid. 

. اجتمع مع أمه العذراء . ألن ربنا يسوع المسيح 

 .وأظهر لهم الهوته . وآبائنا الرسل 

 

^ `nhvdrìia `mmwov a4aito: 

`nov3rp e4cwtp: `ebolhiten 

pe4ni25 `n`wov: `phop `n`tKana 

`nte 5jalile`a. 

So-oe en hiezria em 

moo-oe af ai to, en oe 

ierp ef sootp, evol hietin 

pef nieshtie en oo-oe, 

gen ep hop en et Kana 

ente tie Khaliele-a. 

إق : سو إن هيذريا إمموأو 

إيرب إفسوطب آف أوأوتيب 

إيقول هيتين بيفنيشتى : إمموأو 

خين إبهوب إن كانا : إن أوأو 

 .إنتيه تى جاليلى آ 
 

Zes vaten water, heeft Hij veranderd in 

uitgelezen wijn, door zijn grote glorie, op de 

Bruiloft te Kana in Galilea. 

بمجده العظيم . حولها إلى خمر مختار . ستة أجران ماء 

 .فى عرس قانا الجليل . 

 

  



  

 

 

 

F3ethemci higen Nixerovbim: 

a4ovwnh `nte4me0nov5: a4̀iri 

`nhanm3ini nem hangom: ovoh 

a4hemci nem nirwmi hwc nov5. 

Fie et hemsie hiezjen nie 

Sheroebiem, af oe-onh entef 

meth noetie, af ie rie en han 

mie nie nem han khom, 

oewoh af hemsie nem nie 

roomie hos noetie. 

في إتهيمسى هيچين نى شروبيم 

: أف أوأونه انتيف ميثنوتى : 

إن هان مينى نيم هان  آف إيرى

أووه آفهيمسى نيم نى : جوم 

 .رومى هوس نوتى 
 

Hij die gezeten is op de Cherubim, openbaarde 

Zijn Goddelijkheid, Hij verrichte tekenen en 

wonderen, en zat met de mensen als God. 

وصنع آيات . اظهر الهوته . الجالس على الشاروبيم 

 .مع البشر كإله وجلس . وقوات 

 

Pi`omoovcioc nem `Fiwt: 

f3et2op qagwov `nni`ewn 

t3rov: `mfoov qen `0m35 

`mpihop: `nt̀Kana `nte 

5Jalile`a. 

Pie o-mo-oesios nem 

Efjoot, fie et shop ga 

kho-oe en nie e-on 

tieroe, em fo-oe gen 

ethmietie  em pie hop, 

en et Kana ente tie 

Khaliele-a. 

بى أوموأوسيوس نيم إفيوت 

في إتشوب خاجوأو إنّى إ : 

إمفوأو خين : أون تيرو 

إن إتكانا : إثميتى إمبى هوب 

 .إنتيه تى جاليلى آ 

 

De Wezensgelijke met de Vader, die vóór alle 

tijden is, was vandaag op de Bruiloft, te Kana in 

Galilea. 

. الكائن قبل كل  الدهور . لآلب  الواحد فى الجوهر مع

 .قانا الجليل . اليوم فى وسط  عرس 

 

Tenhwc `ero4 ten5`wov na4: 

tenerhov`o sici `mmo4: hwc 

`aja0oc ovoh `mmairwmi: nai nan 

kata pekni25 `nnai. 

Ten hoos erof ten tie oo-

oe naf, ten er hoe-o 

tshiesie emmof, hoos 

aghathos oewoh em mai 

romie, nai nan kata pek 

nieshtie en nai. 

تين هوس إيروف تين تى 

تين إرهوأو تشيسى : أوأوناف 

هوس آغاثوس أووه : إمموف 

ناى نان كاطا : إمماى رومى 

 .بكنشتى إناى 
 

Wij prijzen en verheerlijken Hem, en verhogen 

Hem zeer, U die Goed en Menslievend bent, 

ontferm U over ons volgens Uw grote genade. 

ومحب . علوا كصالح  ونزيده .نسبحه ونمجده 

 .ارحمنا كعظيم رحمتك . البشر 

 

 

 

 

 

index   الفهرس   

 

  



  

 

 

Vervolgens hiermee verder gegaan: 

بهذه األرباعثم يكمل   

Dan zingt men de doxologie voor de Maagd 

Maria en eventuele andere doxologieën, gevolgd 

door de afsluiting. Dan bidt men de 

geloofsbelijdenis. De celebrant bidt het Gebed 

voor het Evangelie en worden de psalm en 

evangelie gelezen. Het gebed wordt afgesloten 

zoals gebruikelijk. 

 وجية السيدة العذراء ؛ ثم تقال ذكصول

ثم يقال ختام  وكصولوجياتالذ ثم ما يالئم من

 . يمان إلالذوكصولوجيات وقانون ا

نجيل ؛ ثم ُيقرأ المزمور يصلى الكاهن أوشية اإل

 .نجيل باللحن وتختم صالة باكر كالمعتاد إلوا

 

voor de Maagd Maria Tijdens de Vespers 

بخـور عشيـةللسيدة العذراء في رفـع         
 

  ̀Ere `pcolcel `mMariam: qen 

nif3ov`i etca`p2wi: caovinam 

`mpecmenrit: ectwbh `mmo4 

`e`hr3i ``egwn. 

Ere ep-solsel em Mariam, 

gen nie fie-oewie etsa 

epshooi, sa oewie nam  em 

pes menriet, es toovh em-

mof e-ehrie e-khoon. 

: إيرى إبسول سيل إمماريام 

خين نى فيؤوى إتسا إبشوى سا 

: أوى نام إمبيس مين ريت 

إسطوفه إمموف إى إهرى 

 . إيجون

 

Het sieraad van Maria, is in de hoogste hemelen, 

aan de rechterhand van haar geliefde, Hem vra-

gende namens ons. 

يمين حبيبها تطلب زينة مريم فى السموات العلوية عن 

  .منه عنا

 
 

   Kata `fr35 `eta4goc: `nge 

David qen piyal-moc: ge 

acòhi `eratc `nge 5ovrw: 

caovinam `mmok `povro. 

Kata efrietie etaf khoos, 

enzje Davied gen pie 

epsalmos, zje as o-hie erats 

enzje tie oero, sa-oewie 

nam emmok ep oero. 

: كاطا إفريتى إيطاف جوس 

: إنجى دافيد خين بى إبسالموس 

جى إسؤهى إير اتس إنجى تى 

سا اوى نام إمموك : أورو 

 . إبؤرو

 

Zoals David heeft gezegd, in het Boek van de 

Psalmen: “Aan Uw rechterhand O koning, stond 

de Koningin”. 

يمينك أيها كما قال داود فى المزمور قامت الملكة عن 

  . الملك

 

  



  

 

 

 

Colomwn mov5 `eroc: qen pigw 

`nte nigw: ge tacwni ovoh 

ta`2feri: tapolic ̀mm3i I=l=3=m. 

Solomoon moetie eros, gen 

pie khoo ente nie khoo, zje 

tasoonie oewoh ta eshferie, 

ta polies emmie Jerosaliem. 

خين : سولومون موتى إيروس 

جى تاسونى : بيجو إنتى نى جو 

تابوليس إممى : أووه تا إشفيرى 

 . ييرو ساليم
 

Salomo heeft haar genoemd, in het Lied 

der Liederen: “Mijn zuster en bruid, mijn 

ware stad Jeruzalem.” 

: وقال أختى صديقتى : فى نشيد األنشاد : سليمان دعاها 

 . مدينتى الحقيقية أورشليم

 

A45m3ini jar `eroc: qen 

hanm32 `nran ev-soci: ge am3 

`ebol qen pek3poc: `w 03etcwtp 

`nàrwmata. 

Aftie mienie ghar eros, 

gen han miesh en ran ev 

etshosie, zje a-mie evol 

gen pek ie-pos, oo thie 

et sootp en aroomata. 

خين : أفتى مينى غار إيروس 

جى : هان ميش إنران إفتشوسى 

: آمى إيفول خين بيك إيبوس 

 . أوثى إت سوتب عن آروماطا

 

 

Hij heeft een teken van haar gegeven, met vele 

eervolle namen, zeggende “Kom uit uw tuin, O 

uitverkoren aroma.” 

: عالية قائال بأسماء كثيرة : ألنه أعطى عالمة عنها 

  .أيتها العنبر المختار: أخرجى من بستانك 

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov 

`nte penjenoc: `are`gfo nan 

`nEmmanov3l. 

Shere ne oo tie partheenos, 

tie oe-ro immie in alie-

thienie, shere ipshoe-shoe 

inte pin kheenos, a-ree 

ikhfo nan in Emmanoe-iel. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet 

zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons 

Emmanuel. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `etenhot: nahren 

Penu I=3c P=xc: `nte4xa 

nennobi nan `ebol. 

Tin tie ho a-rie pin meevie, 

oo-tie ipros ta ties i-tin hot, 

nahrin pin tshois Iesoes pie 

Igristos, intif ka nin novie 

nan ivol. 

أوتى  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

إ نتيف كا نين نوفى  :بخرستوس

 .نان إيفول
 

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van 

onze zonden. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

 

  



  

 

 

 

voor de Maagd Maria Tijdens de Metten 
 للسيدة العذراء في رفـع بخـور باكــر            

 

   ̀Wovnia5 `n0o Mari`a: 5cab3 

ovoh `ncemne: 5-mahc̀nov5 

`nc̀k3n3: pi`aho `m=p=natikon. 

Oo-oeneejatie entho 

Mareeja, tie sa-ve oewoh en 

semne, tie mah esnoetie en 

eskienie, pie a-ho em 

epnevmatiekon. 

تى سافى : وؤنياتى إنثومارياأ

تى ماه إسنوتى : أووه إنسيمنى

بى آهو إم إبنفما : إن إسكيني

 .تيكون

 

Gezegend bent u O Maria, wijs en rein, de 

Tweede Tabernakel, de schat van de Geest. 
: القبة الثانية : الحكيمة العفيفة : طوباك أنت يا مريم 

 . الكنز الروحي 
 

%srom`p2al `nka0aroc: 

03`etacmov5 qen penkahi: ovoh 

acfiri nan `ebol: `novkarpoc 

`nte Pi=p=na. 

Tie etshrom epshal en 

katharos, thie etas moetie 

gen pen kahie, oewoh as 

fierie nan evol, en oe karpos 

ente pie Epnevma. 

: تى إتشروم إبشال إنكاثاروس

ثى إيطاس موتى خين بين 

: أووه أسفيرى نان إيفول: كاهى

  .إنؤكاربوس إنتى بى إبنفما

 

 

De zuivere tortelduif, die in ons land heeft 

geroepen, en ons bracht, de Vrucht van de Geest. 

 .لنا ثمرة الروح : في أرضنا وأينعت: التي نادت : ة اليمامة النقي

 

   Pi=p=na `mparakl3ton: 

f3èta4̀i `egen Pe23ri: hi-gen 

nimwov `nte Piiorda-n3c: kata 

`ptvpoc `nNw`e. 

Pie Epnevma em 

paraklieton, fie etaf ie 

ezjen pe Shierie, hiezjen 

nie moo-oe ente pie 

Jorzanies, kata ep-tiepos 

en No-e. 

فى : بى إبنيفما إمباراكليتون

: إيطافئى إيجين بيشيرى

هيجين نى موؤ إنتى بى 

كاطا إبتيبوس إن : يورذانيس

  .نوئى
 

De Geest de Parakliet, kwam neer op uw Zoon, 

in de wateren van de Jordaan, volgens het 

toonbeeld van Noach. 

: في مياه األردن : الذي حل على إبنك : الروح المعزي 

 .كمثال نوح 

 
 

%srompi jar `ete `mmav: `n0oc 

achi2ennov4i nan: `n5hir3n3 

`nte F5: 03-`etac2wpi 2a 

nirwmi.  

Tie etshrompie ghar e-te 

emmav, enthos as hie 

shennoefie nan, en tie 

hierienie ente Efnoetie, 

thie etas shopie sha nie 

roomie. 

تى إتشرومبى غار إيتى إمماف 

: إنثوس أسهى شين نوفى نان : 

نى : إنتى هيرينى إنتى إفنوتى 

  .إيطاس شوبى شانى رومى

 

Want die duif, heeft ons verklaard, de vrede van 

God, jegens de mensheid. 

الذي صار : بسالم هللا  : هي بشرتنا : ألن تلك الحمامة 

  .للبشر 
 



  

 

 

 

`̀N0o hwi `w tenhelpic: 

5srom`p2al `nno`3te: `are-`ini 

`mpinai nan: `are4ai qaro4 qen 

tenegi. 

Entho hooi oo ten 

helpies, tie etshrom 

epshal enno ie-te, a-re 

ienie em pie nai nan, a-

re fai garof gen te nezj-

ie. 

تى : إنثو هوى أوتين هيل بيس 

آرى : إتشروم إبشال إن نو إيتى 

آرى فاى : إينى إمبى ناى نان 

  .خاروف خين تينيجي

 

Zoals u ook O onze hoop, de rationele tortelduif, 

ons genade heeft gebracht, en Hem gedragen 

heeft in Uw schoot. 

أتيت لنا : اليمامة العقلية : وأنت أيضا  يا رجائنا  

  .وحملته في بطنك : بالرحمة 

 

   ̀Ete fai pe I=3c: pimici `ebolqen 

`Fiwt: avmac4 nan `ebol `nq35: 

a4er penjenoc `nremhe. 

E-te fai pe Iesoes, pie 

miesie evol gen Efjot, 

avmasf nan evol en 

gietie, af er pen khenos 

en rem-he. 

بى ميسى : إيتى فاى بى إيسوس 

أفماسف نان : إيفول خين إفيوت 

إفئير بين : إيفول إنخيتى 

  .جينوس إنريمهى

 
 

Dat is Jezus, de Eniggeborene van  de Vader; Hij 

is voor ons uit u geboren, en heeft onze geslacht 

bevrijd. 

وحرر : ولد لنا منك : من اآلب : إى يسوع المولود 

  .جنسنا 

 
 

Fai jar marentaovo4: 

`ebolqen penh3t `n2orp: 

menencwc on qen penkelac: 

enw2 `ebol engw `mmoc. 

Fai ghar ma-ren ta oe-

of, evol gen pen hiet en 

shorp, menensoos on 

gen pen ke las, en oosh 

evol en khoo emmos. 

: فاى غار مارين طا أوؤف 

: إيفول خين بين هيت إنشورب 

مين إنسوس أون خين بين 

إنؤش إيفول إنجو : كيالس 

  .إمموس

 
 

Laten wij daarom verklaren, eerst met ons hart, 

dan ook met onze tong, verkondigend en 

zeggend: 

: بلساننا أيضا  : اوال  وبعد ذلك : فلنقل هذا من قلبنا 

  .صارخين قائلين 

 
 

Ge Penu I=3c P=x=c: ma0ami`o 

nak `n`qr3i `nq3ten: `noverfei 

`nte Pek=p=na =e=0v: ev5-

do7oloji`a nak. 

Zje Penshois Iesoes pie 

Egrestos, ma thamio nak en 

egrie en gie-ten, en oe-erfee 

ente pek Epnevma eth-oe-

wab, evtie zokso-lokheeja 

nak. 

جى بينشوس إيسوس 

ماثا ميوناك إن : بخرستوس

إنؤ إرفى إنتى : إخرى إنخيتين 

إفتى : بيك إبنيفما إثؤواب 

  .ذوكصولوجيا ناك 

 

“O onze Heer Jezus Christus, maak in ons een 

heiligdom, voor Uw Heilige Geest, die U 

verheerlijkt.” 

لروحك : إجعل لك فينا هيكال  :  ربنا يسوع المسيح يا 

  .يعطيك تمجيدا  : القدوس 

 



  

 

 

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: xere `p2ov2ov 

`nte penjenoc: `are`gfo nan 

`nEmmanov3l. 

Shere ne oo tie 

partheenos, tie oe-ro 

immie in alie-thienie, 

shere ipshoe-shoe inte 

pin kheenos, a-ree ikhfo 

nan in Emmanoe-iel. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij U, Maagd en ware Koningin. Gegroet 

zij U, Roem van ons geslacht, U bracht ons 

Emmanuel. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `etenhot: nahren 

Penu I=3c P=xc: `nte4xa 

nennobi nan `ebol. 

Tin tie ho a-rie pin 

meevie, oo-tie ipros ta 

ties i-tin hot, nahrin pin 

tshois Iesoes pie 

Igristos, intif ka nin 

novie nan ivol. 

أوتى  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

إ نتيف كا نين نوفى  :بخرستوس

 .نان إيفول

 

Wij bidden U, gedenk ons, U trouwe voorspraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van 

onze zonden. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

 

Doxologie voor de heilige, de martelares Dimjana 

 ذكصولـوجيـة للقـديسـة الشهيــدة دميانـة
 

}alou `ncaby `mpar;enoc@ 

]cwtp `nkuria `mmyi@ ]selet 

`nte P=,=c@ ]agia Dumi`any. 

 

Tie aloe en-savie em 

parthenos, tie sootp en 

kieria emmie, tie shelet 

ente pie Egriestos, tie 

akhia Dimianie. 

: تي آلو إنصافي إمبارثيه نوس

تي : تي صوتب إن كيريا إممي

تي : شيليت إنتيه بي إخرستوس

 .تيميانيآجيــَّا 

 
 

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de 

ware uitverkoren vrouw, de bruid van 

Christus, de heilige Dimjana. 

روس ـارة عـالب :الحكيمة المختارة :ذراءـة العـالصبي

 .ـةالقـديسة دميان :المسـيح

 
 

  



  

 

 

 

:ai icjen tecmetalou@ acmeh 

`ebol qen ]covia@ acmoc] 

`nnikocmikon@ acmenre 

`n]par;eni`a. 

Thai is zjen tes-met a-

loe, asmeh evol gen tie 

sofia, asmostie en nie 

kosmiekon, asmen-re en 

tie parthenia. 

: ثاي يس جين تيس ميت آلو

: إسميه إيفــول خين تي صوفيــا

: أسمــوستي إن بي كوزميكـون

 .أس مينريه إنتي بارثينيـا

 
 

Zij was vervuld met wijsheid, vanaf haar 

jeugd, ze haatte het wereldse, en had de 

maagdelijkheid lief. 

فـبغضت  :من الحكمة منـذ صباها :تألهذه التى إمت

 .ــةوأحبت البتولي :العالميات

 
 

Acswpi `n]ar,y@ `nlumyn `nte 

pioujai@ `;mau `n`hme 

`mpar;enoc@ qen pipurgoc eta 

peciwt kotf. 

 

As shoopie en tie arshie, 

en liemien ente pie oe-

khai, ethmav en ehme 

em parthenos, gen pie 

pierghos e-ta pes-joot 

kotf. 

إن : أس شـوبي إنتي أرشي

إثماف : ليميـن إنتيـه بي أو جـاي

خين بي : إن إهميـه إمبارثينـوس

بيــرغـوس إيه طا بيـس يــوت 

 .ـفكوت

 
 

Ze werd het hoofd, en een haven van redding, en 

de moeder van veertig maagden, in de toren die 

haar vader had gebouwd. 

ن ـوأما  لألربعي :ة وميناء للخالصـصارت رئيس

  .اـاه لها أبوهـبن :ذىـفى القصر ال :ذراءــع

 
 

Afjwl `ebol `mP=,=c@ actac;o 

`mmof `nje tefseri@ etacmenre 

`mmof `nje Demi`any@ af[i 

`n]metmarturia. 

Af-khool evol em pie 

Egriestos , as tasto emmof 

enzje tef sherie, etas men-re 

emmof enzje Dimianie, af-

etshie en tie met martieria. 

: أفجول إيفـول إم بي إخرستوس

أسطاسطو إمموف إنجيه تيف 

اس مينريه إمموف إيه ط: شيري

أفتشي إنتي ميت : إنجيه تيمياني

 .مارتيريـا
 

Toen hij Christus verloochende, heeft zijn 

liefhebbende dochter Dimjana, zijn geloof 

herstelt, en hij ontving het martelaarschap. 

الـتي  :ةه دميـانـــــــرّدته أبنت :ر بالمسيحــــــولمـا كـف

 .ةادــــال الشـهـــفـن :هــــأحبت

 
 

E;be vai afouwrp `nje `pouro@ 

afouahcahni qen necqici@ 

acsep `mkah `noumys `ncop@ ac[i 

`n]metmarturia. 

 

Ethve fai af oe-oorp 

enzje ep-oero, af oe-

ahsahnie gen nes giesie, 

as shep em kah en oe-

miesh ensop, as-etshie 

en tie met martieria. 

إثفيه فـاي أف أوأورب إنجيه 

أف أو آهساهني خين : إبـؤرو

أس شيب إمكاه إن : نيس خيسي

أستشي إنتي : أو ميش إنصوب

 .ميت مارتيريــا

 
 

Daarom gaf de koning het bevel, om haar te 

martelen, zij verdroeg het vele lijden, en ontving 

het martelaarschap. 

 :اـــره بتعذيبهــــالملك أم :لـــذا أرســل هــــأجمن 

 .ةادـــــت الشهـونال :دةــفقبلت آالمات ع

 

  



  

 

 

 

Piehme =e=’ =u `mpar;enoc@ 

`enauswpi nemac qen pipurgoc@ 

au[i `n]-metmarturia@ qen 

pi`ehoou `nouwt nemac. 

Pie ehme eth-oe-wab em 

parthenos, e-nav shoopie 

nemas gen pie pierghos, av-

etshie en tie met martieria, 

gen pie eho-oe en oe-oot 

nemas.  

بي إهميه إثؤواب إمبارثيه 

إيه ناف شوبي نيه ماس : نـوس

أفتشي إنتي : خبن بي بيـرغـوس

خين بي إيه هـوؤ : ميت مارتيريا

 .نيه ماس إن أو أوت
 

De veertig heilige maagden, die met haar 

waren in de toren, ontvingen het 

martelaarschap, in één dag met haar.  

 :معها فى القصر :واــــذراء الذين كانــــواألربـعـون ع

 .دــوم واحــــفى ي :ادة معهاــوا الشهــــنال

 
 

Wounia] `n;o Dumi`any@ 

]selet `nte pinumvioc@ 

]mona,y `mpar;enoc@ ]cwtp 

`mmyi` mmarturoc. 

Oo-oe-neejatie entho 

Dimianie, tie shelet ente 

pie niemfios, tie 

monagie em parthenos, 

tie sootp emmie em 

martieros.  

تي : أو أو نيــاتي إنثــو تيمياني

 :شيليــت إنتيــه بي نيمفيـــوس

: تي مونــاخي إمبارثيــه نــوس

تي صوتــب إممي إم 

 .مارتيــروس

 
 

Gezegend bent u Dimjana, de bruid van de 

bruidegom, de maagdelijke non, de 

uitverkoren ware martelares. 

 ولـة البـتـالراهب نـروس الختــع :طوباك أنِت يادميانه

 .ةـدة الحقيقيـالشهي :ارةـالمخت

 

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w 

]selet `nte P=,=c@ ]agia 

Dumi`any@ `ntef ,a nennobi nan 

`ebol. 

Toobh em Eptshois e-

ehrie e-khoon, oo tie 

shelet ente pie Egriestos, 

tie akhia Dimianie, entef 

ka nen novie nan evol. 

 ... طوبه إيه إم إبتشويس 

 أوتي شيليت إنتيه بي

 : إخرستوس

إنتيف كا نين : تي آجيا تيمياني

.... 
 

Bidt tot de Heer namens ons, O bruid van 

Christus, de heilige Dimiana, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

ديسة ـالق :ياعـروس المسيح :رب عناــأطلبى من ال

 .ر لنا خطاياناـليغف :دميانه

  
  



  

 

 

 

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-

etshosie et-ere kie en gietoe, 

oo ten tshois en nieb tieren 

tie theotokos, etoi em 

parthenos en seejoe nieven. 

: شوبى إنثو إيرى سومس إيجون

خين نى ما إتتشوسى إيطاريكى 

أوتين شويس إن نيب تيرين : إنخيتو

إتؤى إمبارثينوس : تى ثيؤطوكوس

 .إنسيو نيفين

 

Wees onze behoedster, in de hoogten waar u 

bent, o ons aller vrouwe de Moeder Gods, de 

Altijd-Maagd. 

 كوني أنِت ناظـرة علينا، في المواضع العالية، التي أنتِ 

 .كائنة فيها يا سيدتنـا كلنا، والـدة اإلله العـذراء كل حيـن

 

Ma]ho `mvyetaremacf@ 

Pencwtyr `naga;oc@ `n-tef`wli 

`nnaiqici `ebol-haron@ 

`ntefcemni nan `ntefhiryny. 

Ma tie-ho em fie eta-re 

masf, Pensootier en 

aghathos, entef oo-lie en 

nai giesie evol haron, 

entef semnie nan entef 

hierienie. 

: ماتيهو إمفى إيطارى ماسف

إنتيف : بين سوتير إن آغاثوس

: أولى إنا خيسى إيفول هارون

إنتيف سيمنى نان إنتيف 

 ..هيرينى

 

Vraag Hem die u hebt gebaard, onze Goede 

Verlosser, dat Hij van ons alle smarten 

wegneemt, en in ons Zijn vrede bevestigt. 

إســـألي الــذي ولـدتـِه، ُمخلِصنـا الصالح، أن يـرفـع 

 .عنـا هــذه األتعـاب، ويُقـرر لنـا سالمه

 

  Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw 

`mm3i `nàl30in3: 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. 

 يت :نوسه بارثي يأوت يشيريه ن

 شيريه :يليثينآإن  يأورو إمم

 يهآر :وسن جيهبينيه إبشوشو إنت

 .جفو نان إن إممانوئيلإ

 
 

Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, 

gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde 

ons Emmanuël. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم 

 . لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل

 

  



  

 

 

 

  Ten5ho `aripenmevi: `w 

5̀proctat3c `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  :و آرى بين ميفئىيهتين ت

: إيه تينهوت سيتطاإبروس 

ناهرين بين شويس إيسوس 

إ نتيف كا نين نوفى  :بخرستوس

 .نان إيفول

 

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, 

voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .لنا خطاياناالمسيح ليغفر 

 

 

 

Begin van de Geloofsbelijdenis       بــدء قـانـــــون اإليمــان 
 

Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij 

verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u 

baarde ons de Verlosser van de wereld; Hij 

kwam en verloste onze zielen. 

 ذراءُ ـا العـهدك أيتُ ـج، ونمُ الحقيقيّ  ورُ ـالن ا أمُّ يَ  كـعظمنُ 

 خلصُ ا مُ ـلن دتِ ـول كِ ــ، ألناإللهِ  دةُ ـال، وَ ةُ ــديسـالق

 .اـوسنــنفُ  م، أتى وخلصَ ــالعال

Glorie zij U, onze Meester en Koning, Christus, 

trots van de apostelen, kroon van de martelaren, 
 رُ ــ، فخا المسيحُ ـلكنا ومَ ـندُ ــا سيـَـي كَ ــل دُ ــالمج

 ،داءــهالشُّ  لُ ـل، إكليــرسُّ ــال
blijdschap van de rechtvaardigen, 

standvastigheid van de kerken, vergeving van de 

zonden. 

 .اـَـالخطاي رانُ ــفـُ س، غـالكنائ اتُ ــن، ثبــديقيالصِّ  لُ ــتهلي

Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de 

Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken 

Hem. 

 هُ ـل دُ ـــ، نسجدُ ــواح وتُ ــدوس، الهــوث القــبالثال رُ ـبشـُ ن

 .دهُ ـمجّ ـُ ون

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .نــأمي. اركـيـارُب ب .يـارُب ارْحــم .يـارُب ارْحــم

  



  

 

 

 

Geloofsbelijdenis (Credo)          قــانـون اإليمــان 
 

In waarheid geloven wij in één God: de 

Almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

، الكلِّ  ، ضابطُ اآلبُ  هُ ـ، اللدِ ــواح بإلهِ  نُ ـؤمـُ ة نـبالحقيق

 .ىرَ ــَرى وما ال يُ ـماء واألرض، ما يُ السَّ  قُ ـخال

Wij geloven in één Heer Jezus Christus, 

Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden 

geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God 

uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in 

wezen met de Vader, en door wie alles 

geschapen is. 

د، ـوحيـه الـالل نُ ـ، ابالمسيحُ  يسوعُ  واحدٍ  ربٍ ـب ؤمنُ ـُ ن

 ، إلهُ ورِ ـمن ن ورُ ـور، نـالدهُّ  ل كلَ بْ ـَ من اآلب ق ودُ ـالمول

، مساو لآلب في مخلوقٍ  رَ ـغي ودُ ـولـ، مقِ ـمن إله ح قُ ـح

 .شئٍ  كلَ  ذي به كانَ ـ، الرِ ـوهـالج

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil 

uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees 

aangenomen door de Heilige Geest en uit de 

Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd 

voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. 

خالصنا،  لِّ ـأج ، ومنْ رُ ـالبش نُ ــا نحـلنأجْ  ذي منْ ـذا الــه

 دس ومنْ ــروح القُ ــال منْ  دَ ــماء، وتجسمن السَّ  زلَ ـن

د ـــا على عهــعن بَ ـصلِ وُ  ،سَ ــذراء، وتأنــالع مَ ــمري

 .نطيـُ الب سَ ـالطُ ـبي

Hij heeft geleden, is begraven en is verrezen uit 

de doden op de derde dag, volgens de Schriften. 
ا في ـوم الثالث كمـوات في اليـمن األم امَ ـوق رَ ـبِ ـُ وق مَ ـوتأل

 ب،ــكتـُ ال
Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de 

rechterhand van Zijn Vader. Hij zal wederkomen 

in Zijn heerlijkheid om te oordelen de levenden 

en de doden, aan Zijn rijk komt geen einde. 

، هِ ــن أبيــن يميــع سَ ـوجلوات، ــمإلى السَّ  دَ ــعوصَ 

، واتَ ــواألمْ  اءَ ــياألحَ  نَ ـديـُـلي دهِ ــيأتي في مج وأيضا  

 .اءُ ــه انقضـلكِ ـُ لم سَ ـذي ليــال

Ja, wij geloven in de Heilige Geest die Heer is 

en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader, 

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt 

aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft 

door de profeten. 

 قُ ـنبثدس، الـرُب المحيى المُ ــقـُ روح الــبال نُ ــؤمـم نُ ــْ نع

 . اآلب نْ ــم

في  قُ ــن، الناطـمع اآلب واالب دهُ ــمجّ ـُ له ون دُ ــنسج

 .اءـــــاألنبي

Wij geloven in de Ene, Heilige, Universele en 

Apostolische Kerk. Wij belijden één doopsel tot 

vergeving van de zonden. 

 رفُ ــونعت. ةٍ ــوليــرس ةٍ ـجامع ةٍ ـدســمق دةٍ ـواح ةٍ ــوبكنيس

 .اـــــرة الخطايـــلمغف دةٍ ــواح ةٍ ـوديــبمعم

 

Tenjoust `ebol qa `thy 

`n]̀anactacic `nte nirefmwout@ 

nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@ 

`amyn. 

Ten khoest evol ga et 

hie in tie anastasies ente 

nie ref moo-oet nem pie 

on-g ente pie e-oon 

ethneejoe, amien. 

تين جوشت إيفـول خا إتهي إن 

تي آناسطاسيس إنتي ني إيريف 

موؤوت نيم بي اونخ إنتي بي إيه 

 .أو ني إسنيـو آمين

 

En verwachten wij de opstanding van de doden en 

het leven van het komende rijk. Amen. 
وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي 

 .آميــــــــن
 

  



  

 

 

 

Het Responsorium van de Psalm         مرد المزمور  
 

A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5 

a4̀cmov `enimwov a4aitov `n3rp: 

=a=l =a=l. 

Allieloeja allieloeja, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af esmoe e-nie 

moo-oe af ai toe en ierp, 

allieloeja allieloeja. 

الليلوياالليلويا  إيسوس بي 

إخرستوس إبشيري إم إفنوتي 

اف إزمو إني مؤو آف إيتو إن 

 الليلويا إيرب الليلويا
 

Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Zoon van 

God, zegende het water en veranderde het in 

wijn, Halleluja Halleluja. 

هلليلويا، هلليلويا، يسوع المسيح ابن هللا بارك 

 هلليلويا، هلليلويا، .المياه وحولها إلى خمر

 

Het Responsorium van het EvangelieVespers en Metten 

van het kana in galilea feest 
 عرس قانا الجليلعيـد وباكر في عشيةنجيل إلمرد ا

 

A=l =a=l: =al =al: I=3c P=x=c `P23ri 

`mF5 a4̀cmov `enimwov a4aitov 

`n3rp. 

Allieloeja x4, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af esmoe e-nie 

moo-oe af ai toe en ierp. 

الليلويا  الليلوياالليلوياالليلويا

إيسوس بي إخرستوس 

إفنوتي اف إزمو إبشيري إم 

إني مؤو آف إيتو إن إيرب 

 فاي إيري
 

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, 

Jesus Christus de Zoon van God, zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

هلليلويا، هلليلويا، يسوع المسيح هلليلويا، هلليلويا، 

 .ابن هللا بارك المياه وحولها إلى خمر

 

  Fai `ere pi`wov er`prepi na4: 

nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem 

Pi=p=n=a  =e=0=v: icgen 5nov nem 2a 

`eneh. 

Fai e-re pie oo-oe er ep 

repie naf, nem pef joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, jis 

zjen tie noe nem sha 

eneh. 

فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه 

نيم بيفيوت إن : بى ناف

: فما إثؤوابينيم بى إبن: آغاثوس

 .يسجين تينو نيم شا إيه نيه 

 
 

Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede 

Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in 

eeuwigheid. 

والروح  :المجد مع أبيه الصالح :هذا الذى ينبغى له

 .ن وإلى األبد آلمن ا :القدس

 

  



  

 

 

 

Je `f̀cmarwout `nje `viwt nem 

`Psyri nem pi `Pneuma `e;ouab@ 

]̀triac etjyk `ebol@ tenouwst 

`mmoc ten]̀wounac> 

Zje ef esmaroo-oet enzje 

Efjoot nem Epshierie, nem 

pie Pnevma eth-oe- wab, 

tie Trias et zj-iek evol, ten 

oe- oosht emmos ten tie 

oo-oe nas. 

جى افزمارووت انجى 

نيم بى  :افيوت نيم ابشيرى 

تترياس : ابنفما اثؤواب

أوشت  تين او: جيك ايفول تا

 .امموس تينتى او ناس 
 

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث 

 .نسجـد له ونمجـده. الكـامـل

 

De Afsluitende Canon 

 ما يقال في قانون الختام 

 

Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w 

ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke 

`aì ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn 

`amyn. 

Amien allieloja, zoksa 

Patrie ke Eejo ke akhio 

Pnevmatie. Ke nien ke a-

ie ke is toes e-oo-nas toon 

e-oo-noon amien. 

آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو 

كي نين كى . كى آجيو إبنفماتى 

آأى  كى إسطوس إى أو ناس 

 .آمينطون إى اونون 

 

Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in 

de eeuwen der eeuwen. Amen. 

المجـد لآلب واإلبـن والــــروح . آميـــن هلليلــويــا

 .اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن ،القـــدس

 

Tenws `ebol enjw `mmoc@ je `w 

Pen=oc I=yc P=,=c@ 

Ten oosh evol en khoo 

emmos zje oo Pentshois 

Iesoes Piegristos, 

: تين أوش ايفول ان جو امموس 

جى أو بين شويس ايسوس بى 

  اخرستوس
 

Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus 

Christus, 
 .ربنــــا يســـــوع المسيح: نصـرخ قائليـن

 

`P23ri  `mF5: a4̀cmov `enimwov 

a4aitov `n3rp. 

Epshierie em Efnoetie, 

af ismoe i-nie mo-oe af 

ai toe in ierp. 

أف إسمو  :فنوتىإ ابشيرى ام

 .إنى موأو أف  أيطو إن إيرب 

 

de Zoon van God, zegende het water en 

veranderde het in wijn. 
 .فصيّرها خمرا  بارك المياه  :هـإبن الل

. 

 

  



  

 

 

. 

Cw] `mmon ouoh nai nan@ sootie emmon oewoh nai 

nan,  
 سوتى إممون أووه ناى نان

 

Verlos ons en ontferm U over ons. خلصنـا وارحمنــا. 
 

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon: 

Kuri`e `eulogyon `amyn@ 

Kyrië eleison Kyrië eleison, 

Kyrië evlo-khieson amien, 

 

ون سليإ كيري. ون سليإ كيري

 كيريه إفلو جيسون آمين 

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .آميـن. يـارُب ارْحــم، يــارُب ارْحــم، يـارُب بـارك

 

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic 

]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw 

`mpi`cmou. 

esmoe eroi esmoe eroi, is 

tie metanja, koo nie evol 

khoo em pie esmoe. 

يس . إزمو إروى. إزمو إروى

تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى   

 .إزمو

 

Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. 

Vergeef mij, spreek de zegen uit. 
قـُـل . اغفــروا لي .بـاركـوا علـيَّ هـا المطـانيـة

 .البـركــةَ 
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De liturgie van het kana in galilea feest 
عرس قانا الجليلعيـد طقس قداس     

 

Bij binnenkomst van de patriarch of bisschop 

 فى إستقبال األب البطريرك أو األب األسقف

 

K`cmarwout `aly;wc@ nem 

Pekiwt `n`aga;oc@ nem 

Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack 

akcw] `mmon 

Ek esmaroo-oet 

aliethoos, nem pek joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, zje 

ak ie ak sootie emmon. 

إك إزماروؤت أليثوس نيم بيك 

يوت إن أغاثوس نيم بى ابنفما 

أك  ف ماسكجى أاثوؤاب 

 .سوتى أممون 

 

Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede 

Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost. 

مبـــارٌك أنـــَت بالحقـيـقـة، مع أبيـَك الصالِح، والـــروح 

 .وخلصتـنا ولدت,القـــدس، ألنــَك 

 

Hiten ni`eu,y `nte pen-iwt 

ettai`yout `nar,y`ereuc papa 

abba Tawadroc@ nem peniwt 

``ǹepickopoc abba Arceni @ nem 

nenio] `n`epickopoc nyet,y 

neman @ P=o=c ari`hmot nan 

`mpi,w `ebol `nte nennobi. 

Hieten nie evshie ente 

penjoot et tajoet en 

arshie erevs pa pa ava 

(...), nem penjoot en e-

piskopos, ava 

(...)Eptshois arie ehmot 

nan em pie koo evol 

ente nen novie. 

ى انتى بينيوت شنى افين يته

فس بابا ياتطايوت ان أرشى اير

 ).....( افا 

نيم بينيوت ان إبسكوبوس افا 

ابشويس ارى اهموت ).....(. 

نان امبى كو ايفــول انتى نيــن 

 .يــوتى

 

Door de voorbeden van onze eerbiedwaardige vader de 

hogepriester, paus abba Tawadros en onze vader de 

bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen, 

die met ons aanwezig zijn, o Heer, schenk ons de 

vergiffenis van onze zonden. 

ا األنبا ـابـة البــس الكهنــيـرم رئــالمكا ـــوات أبينــــبصل

ا رب ــي. اـــن معنــريـة الحاضــاقفـا األســوآبائن. تـاوضروس

 .اــانـرة خطايـفـا بمغــم لنــأنع

 

  



  

 

 

 

 

 
 

 

Allylouìa@ vai pe pi`ehoou `eta 

P¡ ;amiof@ maren;elyl 

`ntenounof `mmon `nqytf@ `w `P¡ 

ek`enahmen@ `w `P¡ ek`ecouten 

nen-mwit@ ``F`cmarwout `nje vye;-

nyou qen `vran `mP¡@ 

Allylouìa. 

Allieloeja, fai pe pie eho-oe 

e-ta Eptshois thamiof, ma-

ren theliel en ten oe-nof 

emmon en gietf, o Eptshois 

ek e-nahmen o Eptshois, ek-

e soe-ten nen mooit, ef es 

maroo-oet enzje fie 

ethneejoe gen efran em 

Eptshois, allieloja. 

الليلويا فاى بى بى إيهوؤ إيطا 

شويس ثاميوف مارين ثيليل تإب

إنتين أونوف إممون إنخيتف 

شويس إيك إى ناهمين او تأو إب

شويس إيك إى سوتين نين تإب

مويت إف إزماروؤت إنجى 

. فيئثنيو خين إفران إم إبشويس

 . الليلويا
 

Halleluja, dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laten 

wij juichen en ons daarover verheugen. O Heer, geef ons 

heil, o Heer, geef ons voorspoed. Gezegend Hij die komt 

in de naam des Heren. Halleluja. 

 هـــذا هــو اليـــوُم الــــذي صــنَعـــــه الـرُب، ،هلليلــويا

يـارُب خلصنـــا، يـارُب سهـل  .فلنـفـــــرح ونبتهــج فيــــــه

 .هلليلـــويا. سبلنـا، مبــارك اآلتي باســم الـربِ 
 

  



  

 

 

 

 

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen 

األسقف فى وجود األب البطريرك أو األبو  

voor de Absolutie van de Dienaren 

 دامــل الخــتحليقبل 
 

Nicabeu tyrou `nte piIcrayl@ 

nyeterhwb `enikap `nnoub@ 

ma;amio `nou`s;yn `nA`arwn@ 

kata `ptai`o `n]metouyb@ ` 

Nie savev tieroe ente pie 

Isra-iel, nie et er-hoob e-nie 

kap en noeb, ma thamjo en 

oe esh-tien en A-aroon, kata 

ep tajo en tie met oe-wieb,  

نى سافيف تيرو إنتى بى 

رائيل نى إت إيرهوف إنيكاب إس

ماثاميو إن أو إشتين  بإن نو

إنتى آآرون كاطا إبطايو إنتى 

 .ميت أوويب 
 

O, alle wijzen van Israël, de vervaardigers van 

goudbrokaat, maak een Aäronisch gewaad, dat past bij 

de eer van het priesterschap  

 وبا  ـوا ثـإصنع ،ذهبــال صناع خيوط إسرائيلِ  اءِ ــحكم لَ ـيا ك

 وت ـرامة كهنـا  بكــا  الئقـرونيـاه

 

en na de Absolutie van de Dienaren 

 دامــل الخــتحليوبعده 
 

mpeniwt `ettai`yout `n-

ar,y`ereuc papa abba (..)* 

pimenrit `nte P=,=c. 

em penjoot et tajoet en 

arshie erevs pa-pa ava 

(…). 

إمبين يوت إت طايوت إن أرشى 

بى ..( …)إيرفس بابا آفا 

 .مينيريت إنتى بى إخرستوس

 

van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus 

abba (…). 
 )...(.ا ـا أنبـابـبالة ـس الكهنـرم رئيــــأبينا المك

 

*Nem peniwt ``n`epickopoc abba 

(...)@ nimenra] `nte P=,=c. 

Nem penjot en episkopos 

ava (…), nie menratie 

ente Piegristos. 

     نيم بنيوت إن إبسكوبوس أفا

نى مينراتى إنتى )...(. 

 .بخرستوس 
 

en onze vader de bisschop abba (…), de 

geliefden van Christus. 
 .أحـبــــــاء المسيــح )...(أنبـا  األسقفا ـــنيوأب

 

Cw;ic `amyn@ ke tw pneumati cou. Soo-thies amien. Ke too 

pnevmatie soe. 
 .سوسوثيس أمين كى طو بنيفماتى 

 

U bent verlost. Amen. En met uw geest.  ََخـلُْصَت حقـــا  ومع روِحــــــك. 
 

  



  

 

 

 

De Hymne van de Maagd  لحــن العـــذراء 
 

Na de absolutie zingen de gelovigen de volgende 

hymn voor de Maagd Maria. 
 ن العـــذراءلحـبعــد تحليــل الخــدام يــرتــل الشعـب 

 .مــريــم
 

gezang ‘Tay shoori      لحن طاى شورى 
 

Op de zaterdagen en zondagen  zingen de 

gelovigen. 
 . يقــول الشعــب في السبـوت واآلحـاد

 

Tai2ovri `nnovb `nka0aroc 

et4ai qa pi-`arwmata: etqen 

nengig `nA`arwn piov3b `e4tale 

ov̀c0oinov4i `e`p2wi `egen 

pima`ner2wov2i. 

Tai shoerie en noeb en 

katharos, etfai ga pie 

aroomata, et gen nen zj-iekh 

en A-aron pie oewieb, eftale 

oe estoi-noefie e-epshooi 

ezjen pie ma en er shoo-

oeshie. 

طاي شوري إن نوف إن 

كاثاروس، إيت فاي خا بي آرو 

ما طا إيت خين نين جيج، إن آ 

بي أوويف إفطالي، أو  آرون

إيسطوي نوفي، إي إبشوي 

 إيجين بي ما إن إير شوؤشي

 

Dit wierookvat van zuiver goud, dat het aroma 

draagt, is in de handen van Aäron de priester, die 

wierook aanbiedt aan het altaar. 

المجمرة الـذهب هي العــذراء وعنبرها هـو مخلصنا 

 .وخلصنا وغفــــــر لنـا خطايانــاولدته 
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De Voorbeden     اتــــــلهيتنيا  
 

Hiten ni`precbi`a `nte 50e`otokoc 

=e=0v Mari`a: Pu ari`hmot nan 

`mpixw èbol `nte nennobi. 

Hieten nie epresveeja 

ente tie theotokos eth-

oe-wab Mareeja, 

Eptshois arie ehmot nan 

em pie koo evol ente 

nen novie. 

ه ثي يت يهسفيا إنتيهيتين ني ابر

طوكوس إثؤاب ماريا أو

آرى أهموت نان إمبي  .شويستإب

 .نين نوفى  هيفول إنتيإكو 

 

Door de voorspraak van de Moeder Gods, 

de heilige Maria, o Heer, schenk ons de 

vergiffenis van onze zonden. 

نا ليا رب أنعم  .بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم

 .بمغفرة خطايانا

 

  



  

 

 

 

   Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 

`narx3ajjeloc nem nitajma 

`nèpov-ranion: Pu... 

Hieten nie epresveeja 

ente pie shashf en arshie 

ankhelos nem nie 

taghma en e-poeranion, 

Eptshois... 

سفيا إنتيه بي يهيتين ني ابر

نيم  آنجيلوس يشاشف إن آرش

ني طغما إن ابورانيون 

 ... آرى أهموت نان .شويستإب

 

Door de voorspraak van de zeven 

aartsengelen en de hemelse rangen, o 

Heer… 

 .المالئكة و الطغمات السمائية ءبشفاعات السبع رؤسا

 ... يارب أنعم

 

   Hiten nievx3 `nte nau `nio5 

`nàpoctoloc nem `pcepi `nte 

nima03t3c: Pu... 

Hieten nie evshie ente 

na tshois en jotie en 

apstolos nem epsepie 

ente nie mathieties, 

Eptshois... 

هيتين ني أفشى إنتيه ناشويس 

إن آبوسطولوس نيم انيوتى 

ثيتيس  ما ني إبسيبى إنتيه

 ...شويس تإب

 

Door de voorbede van mijn meesters en 

vaders de apostelen, en de overige 

discipelen, o Heer… 

. بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ

 ...يارب أنعم 

 

   Hiten nievx3 `nte pi-

0ewrimoc `n`evajjelict3c 

Markoc pi`apoctoloc: Pu... 

Hieten nie evshie ente 

pie the-o rie mos en ev 

ankhelesties Markos pie 

apostolos, Eptshois... 

ه هيتين ني افشى إنتيه بي ثي

وريموس إن إف آنجيليستيس أ

ماركوس بي آبوسطولوس 

 ...شويس تإب
 

Door de voorbede van de Godziener, de 

Evangelist, Markus de apostel, o Heer… 

يارب . بصلوات ناظر اإلله األنجيلى مرقس الرسول

 ...أنعم
 

Hiten ni`eu,y @ `nte piar-

,ydiakwn et`cmarwout 

Ctevanoc pisorp `mmarturoc@ 

P[oic ari`hmot... 

Hieten nie evshie ente 

pie arshie ziakon et 

esmaro-oet Stefanos pie 

shorp em martieros, 

Eptshois… 

أرشى هيتين ني افشى إنتيه بي 

ذياكون إتإسماروؤت إستيفانوس 

بى شورب إممارتيروس 

 ...شويس تإب

 

Door de voorbede van de gezegende 

aartsdiaken, Stefanus de eerste martelaar, 

o Heer, schenk ons… 

بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول 

 يارب انعم لنا بمغفرة خطاياناالشهداء 

 

  



  

 

 

 

Hiten nievx3 `nte nia0loforoc 

`mmartvroc pa[oic `pouro 

Georgiwc@ Vilopatyr 

Merkourioc@nem apa Myna `nte 

nivaiat : Pu... 

Hieten nie evshie ente 

nie athloforos em   

martieros   pa   tshois   

ep   oero Georgios, 

Filopatier Merkoerios, 

ava Mina ente nie Fajat, 

Eptshois … 

نى هيتين ني افشى إنتيه 

أثلوفوروس إممارتيروس 

باتشويس إبؤورو 

فيلوباتير , جيؤرجيوس 

أفا مينا إنتى , ميرقوريوس 

 ...شويس تإب . نى فايات 

 

Door de voorbede van de overwinnende 

martelaren, mijn meester koning Georgius, 

Philopater  Mercurius, abba Mina van 

Bayad, o Heer … 

 و.سيدى الملك جيؤرجيوس داءالشه ينبصلوات المجاهد

يارب أنعم  .بياضى مارمينا الو  محب اآلب مرقوريوس

... 

 

Hiten nievx3 `nte 52elet `nte 

P=x=c: 5aji`a ̀mm3i ... : Pu... 

هيتين نى افكي انتى تي شيليت  

اخرستوس تى أجيا إنتى بي 

 .إممى تميانى إبشويس
 

يارب بصلوات عروس المسيح القديسة الحقيقية دميانة  

 ...أنعم 
 

Hiten nievx3 `nte neniw] 

e;ouab `ndikeoc @ pijwri 

e;ouab abba Mwcy @ nem 

abba Arcenioc `pcaq ``nsyri 

`nniourwou Pu... 

Hieten nie evshie ente 

nenjotie eth- oe-wab en 

zieke-os pie khoorie eth-

oe-wab ava Moosie,   

nem   ava Arsenios ep 

sag ente nie shierie en 

nie oe-roo-oe,  

Eptshois ... 

 ىينيوتنهيتين ني أفشى إنتيه 

إثؤواب إن ذيه كيه أوس بي 

,  جوري إثؤواب آفا موسي

نيم أفى أرسانيوس إبساخ 

 .إنتى نى شيرى إنى أورؤو 

 ...إبتشويس

 

Door de voorbede van onze heilige 

rechtvaardige vaders de sterke heilige abba 

Mozes en abba Arsenius, de leraar van de 

kinderen van de keizers, o Heer … 

القوي القديس أنبا  اربراأل ينالقديس اؤنابصلوات أب

 واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك,  موسي

 ...يارب أنعم 

 

  



  

 

 

 

Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte 

pai`ehoov piovai piovai kata 

pe4ran: Pu... 

Hieten nie evshie ente nie 

eth-oe-wab ente pai eho-

oe pie oe-wai pie oe-wai 

kata pef ran, Eptshois... 

إثؤواب  هيتين ني أفشى إنتيه ني

إنتيه باى إيهؤو بي أؤواى بي 

 ...شويس تأؤواى كاطا بيفران إب

 

Door de voorbede van de heiligen van 

deze dag, iedereen bij naam, o Heer… 
يارب . بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه

 ...أنعم
 

Hiten novevx3 `areh `e`pwnq 

`mpeniwt ettai`3ovt `narx3̀erevc 

papa abba (...) : Pu... 

Hieten noe evshie areh 

e-ep on-g em penjoot et 

tajoet en arshie erevs pa 

pa ava (...), Eptshois... 

هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام 

وت إتطايوت إن أرشى ـبين ي

 . ..شويس تإب ....ايرفس بابا آفا 

 

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze 

eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus 

abba (…), o Heer… 

بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة 

 ...يا رب )....( 
 

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq 

`mpenwit ettaiyout `ndikeoc 

abba(...) `pickopc @ P¡ ....  

Hieten noe evshie areh 

e-ep on-g em penjoot et 

tajoet en zieke-os ava 

(...) pie e-piskopos, 

Eptshois... 

 هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام

 ذيكيؤسوت إتطايوت إن ـبين ي

 بى إبيسكوبوس(  .... ) آفا

 . ..شويس تإب

 

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze 

geëerde rechtvaardige vader, abba (…) de 

bisschop, o Heer… 

ف ـواتهــم إحفـظ حيــاة أبينا المكــرم األسقـبصل

 .يارب(. ...) األنبا
 

   Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem 

Pekiwt `nàja0oc: nem Pi=p=na 

=e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon: nai 

nan. 

Ten oe-oosht emmok o 

Piegristos, nem pek joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, zje 

ak-ie ak sootie emmon, 

nai nan. 

وشت إمموك أو بي أتين أؤ

إخرستوس نيم بيك يوت إن 

أغاثوس نيم بي إبنفما إثؤواب 

جى آك إى آكسوتى إممون ناى 

 .نان

 

Wij aanbidden U, o Christus, met Uw Goede 

Vader en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost, ontferm U over ons. 

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح 

 .القدس ألنك أتيت وخلصتنا أرحمنا
 

  



  

 

 

 

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen 

فى وجود األب البطريرك أو األب األسقفو  

 

Pi`hmot gar `mPen[oic Iycouc 

Pi,rictoc@ efèswpi nem 

pek̀agion `pneuma@ pa¡ `niwt 

ettaiyout `nar,yèreuc papa 

abba (...) 

Pie ehmot ghar em 

Pentshois Iesoes 

Piegristos ef e-shoopie 

nem pek akhion pnevma 

pa tshois en joot et tajoet 

en arshie erevs pa-pa ava 

(...) 

بي إهموت غار إمبين 

شويس إيسوس بي ت

إخرستوس إف إيشوبي نيم 

بيك آجيون إبنيفما باشويس 

إن يوت إتطايوت إن أرشي 

 )...( إيرفس بابا آفا 
 

De genade van onze Heer Jezus Christus zij met 

uw reine geest, mijn geëerde meester en vader, 

de hoge-priester paus abba (…).* 

ك ـِّ ون مع روحــوع المسيح تكــا يســنـَ رب ةُ ـنعم

ا ــة البابــس الكهنـرم ورئيـَّ كب المُ آلدي اـيا سي ةرــالطاه

 ...(*) األنبا
 

Nem peniwt `nèpickopoc abba 

(...). 

Nem penjot en 

episkopos ava (…) 

ابيسكوبوس افا إن يوت بن منيم بي

)...( 

 

En onze vader de bisschop abba (…). ا ـباألسقـف األن اـــنيوأب(…). 
 

Mare pìklyroc nem pi-laoc 

tyrf@ oujai qen P¡@ je `amyn 

ec`eswpi. 

Ma-re pie eklieros nem pie 

laos tierf oe khai gen 

Eptshois zje amien es e-

shoopie. 

ماري بي إكليروس نيم بي 

الؤس تيرف أوجاي خين 

 .آمين إس إيشوبيإبشويس جي 

 

Moge de clerus en het hele volk zich welbe-

vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn. 
 ربِ ــن في الــروس وكل الشعب معافيــن اإلكليـكـليـف

 .ونـــــيك .نـــآمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بى إهموت غار الكبيرة لحن أو يقال
 

  



  

 

 

 

of Na de Paulinische Brief in het Koptisch zingen de gelovigen de 

volgende hymne 

 وبعــد قـــرأة البـولـس قبطيـاً يقــول الشعــب هــذا اللحــنأ
 

Pi`hmot gar `mV] `Viwt 

pipantokratwr. Nem ],aric 

`nte pefmonogenyc `nSyri I=y=c 

P=,=c Pen=o=c. Nem ]koinwni`a 

nem ]dwr̀e`a `nte Pi`pneuma =e=;=u 

`mparaklyton.  

Pie ehmot ghar em efnoetie 

Efjoot pie Pandokratoor. 

Nem tie garies ente pef 

monokhenies en shierie 

Iesoes Piegristos Pentshois. 

Nem tie kieno-nie-a nem tie 

zore-a, ente pie Pnevma 

eth-oewab em parak-lieton.  

افنوتي افيوت بي اهموت غار ام 

نيم تي  : بي باندوكراطور

خاريس انتى بيف مونوجنيس 

انشيري ايسوس بخريستوس 

نيم  أ نيم تي كينوني : بينتشويس

انتى بيبنيفما اثوؤاب  أتي ذورى 

 م باراكليتون إ
 

De genade van God de Vader, de Pantokrator, en 

de genade van Zijn Eniggeboren Zoon Jezus 

Christus, onze Heer, en de gemeenschap en gave 

van de Heilige Geest de Parakleet, 

نعمة ابنه الوحيد يسوع  . نعمة هللا األب ضابط الكل

   .وشركه وعطية الروح القدس المعزي .  المسيح ربنا

 

Eue`i `e`hyri `ejen `t`ave 

`mpimakarioc `niwt ettaiyout 

`nar,y `ereuc papa abba (.......). 

Ev-e-ie e-ehrie ezjen et a-

fe em pie makarios en-

joot et ta-joet en arshie 

erevs pa-pa ava (.......). 

يجين ات افى إهري إإاف ايئي 

ام بي ماكاريوس انيوت 

اتطايوت ان ارشي ايرفس بابا 

 . ) ...... ( افا
 

kome op de gezegende eerbiedwaardige vader de 

hogepriester, paus abba (…)  
تحل علي رأس أبينا الطوباوي المكرم رئيس الكهنة 

 .) ..... ( البابا أنبا 
 

nem ``ejen `t`ave `mpimakarioc 

`niwt ettaiyout `nèpickopoc 

abba (.......). 

Nem ezjen et a-fe em pie 

makarios en joot et tajoet 

en episkopos ava (.......). 

فى ام بي أت إيجين إنيم 

نيوت اتطايوت ان إماكاريوس 

 ) ...... ( افا إيبسكوبوس

 

En op de gezegende eerbiedwaardige vader de 

bisschop abba (…) 
 ) ... ( .وعلى رأس أبينا الطوباوى المكرم األسقف أنبا 

  



  

 

 

 

V] `nte `tve ef̀etajrwou hijen 

noù;ronoc `nhanmys `n[rompi 

nem hancyou `nhirynikon. 

Ntef;ebi`o `nnoujaji tyrou 

capecyt `nnou[alauj `n,wlem. 

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn 

`ntef,a nennobi nan `ebol@ qen 

ouhiryny kata pefnis] `nnai. 

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. 

Toobh e-pie Egriestos e-

ehrie ekhoon, entef ka nen 

novie nan evol gen oe 

hierienie, kata pef nieshtie 

en nai. 

افنوتي انتى اتفي اف ايطاجرو 

اثرونوس ان  نووأوو هيجين 

هان ميش ان رومبي نيم هان 

انتيف ثيفيو  : سيو ان هيرينيكون

جاجي تيرو صابيسيت  نووان

طوبه  : اتشالفج ان كوليم نووان

يجون إهري إإابي خريستوس 

انتيف كانين نوفي نان ايفول 

خين او هيريني كاطا بيف 

 .نيشتي اناي 

 

De God des hemels bekrachtige hen op hun 

zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en 

vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten. 

Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze 

zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote 

genade. 

 .ه سنين عديدة وأزمنة سالمةإله السماء يثبته علي كرسي

اطلب من  .ويخضع أعداءه جميعا  تحت قدميه سريعا

  .المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمتك

 

Mare pìklyroc nem pilaoc tyrf@ 

oujai qen P¡@ je ̀amyn ec̀eswpi. 

Ma-re pie eklieros nem pie 

laos tierf oe khai gen 

Eptshois zje amien es e-

shoopie. 

ماري بي إكليروس نيم بي 

الؤس تيرف أوجاي خين 

 .إبشويس جي آمين إس إيشوبي

 

Moge de clerus en het hele volk zich welbe-

vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn. 
 ربِ ــن في الــروس وكل الشعب معافيــن اإلكليـكـليـف

 .ونـــــيك .نـــآمي
 

 

 

 

 

 

index   الفهرس   

  



  

 

 

Het Responsorium van de Praxis     بركسيسمرد اإل  

het kana in galilea feest 
عرس قانا الجليلعيـد   

 

^ `nhvdrìia `mmwov: akaito 

`n3rp e4cwtp: hiten pekni25 

`nẁov: tenhwc nak 2omt `ncop. 

So-oe en hiezria em 

moo-oe, ak ai to, en ierp 

ef sootp, hieten pek 

nieshtie en oo-oe, ten 

hoos nak shomt en sop. 

سو إن هيذريا إموؤو آك آيتو 

 :إيف سوتب هيتين بي:إنيرب 

: نيشتي إن أوأو تين هوس ناك

 .شومت إن سوب

 

Zes vaten water, heeft U veranderd in 

uitgelezen wijn, door Uw grote glorie, wij 

prijzen U driemaal.. 

بمجدك : صنعتها خمرا مختارا : ستة أجران ماء 

 ثالث مرات: العظيم نسبحك 

 

  Xere %`alov `mpar0enoc: 

5cwtp 1`nkvri`a `mm3i: Xere 

52elet `nte P=x=c: 5aji`a `mm3i 

... 

Sheri Tie aloe en em 

parthenos, tie sootp en 

kiereeja emmie, Sheri 

tie shelet ente pie Egris-

tos, tie akhia emmie ... 

: نوسه تى آلو إم بارثيشيرى 

: يإم مي وطب إن كيريص يت

 يهشيليت أنت يت شيرى

 يآجيا إم م يت: بخرستوس

 .دميانة 

 

De wijze maagdelijke jonge vrouw, de  ware 

uitverkoren vrouw, de bruid van Christus, de 

heilige … 

: السيدة المختارة الحقيقية: العذراء الصبية الحكيمة

 .القديسة دميانة:  عروسة المسيح

 

K`cmarwout `aly;wc@ nem 

Pekiwt `n`aga;oc@ nem 

Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack 

akcw] `mmon nai nan. 

Ek esmaroo-oet 

aliethoos, nem pek joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, zje 

ak ie ak sootie emmon 

nai nan.. 

سماروؤت آليثوس نيم بيك ك إإ

نيم بي إبنفما :  غاثوسآيوت إن 

 يأكسوت أف ماسكثؤواب جى إ

 .نان  يإممون نا

 

Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede 

Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren 

en heeft ons verlost, ontferm U over ons.. 

مبـــارٌك أنـــَت بالحقـيـقـة، مع أبيـَك الصالِح، والـــروح 

 .وخلصتـنا ولدت,القـــدس، ألنــَك 

 

Na de lezing uit het Sinexarium zingt men 

de hymnen voor het kana in galilea feest 
عرس قانا عيـد وبعد قراءة السنكسار يصلون لحن 

                                                      الجليل

 

  



  

 

 

 

De Hymne ̀ Nixwra   نى خورالحن  
 

Nixwra t3rov `nte Ierixw: nem 

`ptwov `nte nigwit nem I=l=3=m: 

amwini anav `etaini25 `n`2f3ri: 

03`etac2wpi qen `phop `n`tKana 

`nte 5Jalile`a. 

Nie gora tieroe ente Jeriego, 

nem ep to-oe ente nie khoit 

nem Jerosaliem, amooinie 

a-nav i-tai nieshtie in ish 

fierie, sie itas shoopie gen 

ep hop in et Kana ente tie 

Khalieli-a. 

نيم . نى خورا تيرو إنتيه ييريكو 

نيم . إبطوأو إنتيه نى جويت 

آموينى آناق إيه طاى . يروساليم 

ثى إيطاس . شفيرى شتى إنني

شوبى خين إيهوبإن إتكانا إنتيه 

 .تى جاليلى آ 
 

O alle landstreken van Jericho, en de 

olijfberg en Jeruzalem, komt aanschouwt 

dit grote wonder, dat geschiedde op de 

Bruiloft te Kana in Galilea. 

يا كل كور أريحا وجبل الزيتون وأورشليم 

األعجوبة العظيمة التى  انظروا هذهتعالوا 

 .صارت فى عرس قانا الجليل 

 

Een Paralexis    وهذا الباراليكس 
 

Fai pe pihovit `mm3ni: `eta 

Pencwt3r `naja0oc: ai4  

`mpe`m0o `nne4ma03t3c: avnah5 

`ero4 ge P=x=c. 

Fai pe pie hoe-wiet em 

mie nie, i-ta Pensootier in 

aghathos, aif em pe imso 

in nif masities, av nahtie 

irof zje pie Igristos. 

. فاى بيه بى هّويت إّمينى 

 .آغاثوس إن إيطا بنسوتير

. آيف إمبيه إمثو إنّيفماثيتيس 

إيروف چيه  آق ناهتى

 .بخريستوس 
 

Dit is het eerste teken, dat onze Goede Verlosser, 

verrichtte voor Zijn discipelen, en zij geloofden 

dat Hij de Christus is. 

هذه هى اآلية األولى  التى صنعها مخلصنا الصالح أمام 

 .وأمنوا به أنه المسيح . تالميذه 

 

I=3c pirem nazare0: a4̀cmov 

enimwov a4aitov `n3rp: `mpe`hli 

nav `eov`2f3ri ec`oni `n0ai: icgen 

Adam 2a `eqovn `mfoov. 

Iesoes pie rim nazaris, af 

ismoe i-nie mo-oe af ai 

toe in ierp, em pe ihlie 

nav i-oe ish fie rie is o-nie 

in sai, is zjen Adam sha i-

goen em fo-oe. 

آف . إيسوس بى ريم نازاريث 

إسمو إيه نى موأو آف آيطو 

إمبيه إهلى ناق إيه . إن إيرب 

. أو إشفيرى إسؤنى إن ثاى 

 .م شا إيخون إمفوأو إسچين آدا

 

Jezus van Nazareth, zegende het water en 

veranderde het in wijn, wie heeft een wonder als 

deze gezien, van Adam tot deze dag. 

يسوع المسيح الناصرى بارك المياه فصيّرها 

خمرا  ، ما نظر أحد أعجوبة  مثل هذه منذ آدم إلى 

 .اليوم 
 

  



  

 

 

 

   ^ `nhvdrìia `mmwov a4aito: 

`nov3rp e4cwtp: `ebolhiten 

pe4ni25 `n`wov: `phop `n`tKana 

`nte 5jalile`a. 

So-oe en hiezria em 

moo-oe af ai to, en oe 

ierp ef sootp, evol hietin 

pef nieshtie en oo-oe, 

gen ep hop en et Kana 

ente tie Khaliele-a. 

أف . إمموأو سو إن هيذريّا 

.                           أيطو إن أو إيرب إفسوطب 

. إيقول هيتين بفنشتى إن أوأو 

خين إبهوب إن إتكانا إنتيه تى 

 .جاليلى آ 
 

Zes vaten water, heeft Hij veranderd in 

uitgelezen wijn, door zijn grote glorie, op 

de Bruiloft te Kana in Galilea. 

لها إلى خمر مختار ستة أج من قِبَل . ران ماءحوَّ

 .مجده العظيم فى عرس قانا الجليل 

 

I=3c P=xc `nca4 nem foov: `n0o4 

`n0o4 pe nem 2a `eneh: qen 

ovhvpoctacic `novwt: ten-

ovw2t `mmo4 ten5̀wov na4. 

Iesoes Piegristos ensaf 

nem fo-oe, enthof enthof 

pe nem sha eneeh, gen 

oe hiepos-ta-sies en oe-

oot, ten oe-oosht emmof 

ten tie oo-oe naf. 

اف نيم صإيسوس بخرستوس إن

نيم شا  يهإنثوف إنثوف ب: وـؤف

 اسيسطبوس يخين إوه: نيهه إي

شت أوتين أو  :إن أوأوت

 .نافأوأو يإمموف تين ت

 

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en 

tot in eeuwigheid, in één hypostase, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

 

: أمس و اليــوم و إلي األبـــد : يســـوع المسيح هـو هـو

 .نسجد له ونمجـــده: بأقنـوٍم واحد 

 

Arìi`precbevin è èeè`hryi èèegwn 

`wten=o=c `nnyb tyren t0eotokoc 

Maria `0mav `nI=yc P=xc `nte4  xa 

nenobi nan èebol. 

Ari-epresvevin e-ehree 

egon: o-tenchois en-

neeb teeren tee-

theotokos: Maria 

ethmav en-Isos Pi-

ekhristos: entef ka nen-

novi nan evol.  

أرى إبريس فيه فين إيه إهرى 

أوتين تشويس إن نيب : إيجون

ماريا : تيرين تى ثيئوطوكوس

إثماف إن إيسوس بى 

إنتيف كانين نوفى : توسإخرس

  .نان إيفول 

 
 

Wees onze voorspraak, O ons aller 

Vrouwe de Moeder Gods, Maria de 

Moeder van onze Verlosser, dat Hij onze 

zonden vergeeft. 

مريم ام يسوع : يا سيدتنا والدة االله: اشفعى فينا كلنا 

  .ليغفر لنا خطايانا : المسيح 

 

 

  



  

 

 

 

Omdat dit ook een feestdag is voor de heilige 

Demiana kan het volgende stuk toegevoegd 

worden 

وألنه أيضا عيد إستشهاد القديسة دميانة فيمكن أن 

 يقال أيضا هذا الربع

 

Twbh `mPu `e`hr3i `egwn: `w 

52elet `nte P=x=c: 5aji`a `mm3i 

Tvm`ian3: `nte4 xa nennobi nan 

èbol. 

Toovh em Eptshois e-

ehrie i-khoon, o tie shi 

lit ente pie Igristos, tie 

akheeje em mie 

Timjènie, entef ka nen 

novie nan evol. 

  طوفه إم إبشويس إى إهرى

أو بى شمت إن آلو إن : إيجون

سيدراك ميصاك : آجيوس

إنتيف كانين نوفى نان : أبديناغو

 .إيفول

 

Bidt tot de Heer namens ons, o bruid van 

Christus, de ware heilige Demiana, dat Hij 

onze zonden vergeeft. 

القديسة : يا عروس المسيح من الــرب عنا  ىأطلبـ

 .ليغـفــر لنا خطـايانا :الحقيقية دميانة 
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De Mohayyar van Kerst    ويسـشت بان ـلح  
 

  Pasoic I=3c P=x=c f3eta4̀cmov 

`epihop : qen `tkana `nte 

5jalile`a 5nov `cmov `eron .   

 :شويس إيسوس بخرستوستبا 

سمو إيه بى هوب طاف إه يإفى 

خين إت كانا إنتيه تى جاليليه آ : 

 . تى نو إسمو إيه رون
 

فى عرس قانا الجليل بارك ياربنا يسوع المسيح  الذى  

 .  األن باركنا
 

Nixerovbim nem Nicerafim: 

niajjeloc nem niarx3ajjeloc: 

nictrati`a nem nie7ovci`a ni`0-

ronoc nimet soic nigom. 

Nie Sheroebiem nem nie 

Serafiem, nie ankhelos 

nem nie arshie ankhelos, 

nie strateeja nem nie 

eksoeseeja nie ethronos 

nie met tshois nie khom. 

  : ني شيروبيم  نيم ني سيرافيم

ني آنجيلوس نيم ني أرشى 

ني ستراتيا نيم ني   : آنجيلوس

ني إثرونوس ني   : اكسوسيا

 .ميت شويس ني جوم 
 

De Cherubim, de Serafim, de engelen, de 

aartsengelen, de vorstendommen, de machten, de 

tronen, de heerschappijen en de krachten, 

الشاروبيم والسيرافيم المالئكة ورؤساء المالئكة  

 .   والعساكر والسالطين والكراسى والربوبيات 

 

Evw2 `ebol evgw `mmoc ge 

ov̀wov `mF5 qen n3etsoci nem 

ovhir3n3 higen pikahi nem ov-

5ma5 qen nirwmi. 

Ev oosh evol ev khoo 

emmos zje oe-oo-oe em 

Efnoetie gen nie et etshosie 

nem oe hierienie hiezjen pie 

kahie nem oe tie matie gen 

nie roomie. 

  : افؤش ايفول إفجو امموس

م إفنوتي خين إجيه أ و أ و أو 

نيم أو هيرينى   : ني إتشوسى

 ينيم أو ت  : هيجين بي كاهى

 . يخين ني روم يمات

 

roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge, 

vrede op aarde, en in de mensen een 

welbehagen.” 

ه فى األعالى وعلى األرض ـالمجد لل: صارخين قائلين

 .السالم وفى الناس المسرة 

 

 .الفرح لحن ثم يقال لحن الثالث تقديسات ب 
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Trisagion     الثــالثــة التقـــديســات 
 

 
  



  

 

 

 

`̀Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@ 

`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou 

genne;yc@ `ele`ycon `ymac. 

Akhios o The-os, akhios is-

shieros, akhios athanatos, o 

ek parthenoe khen-ne-thies 

eleison iemas. 

أجيوس إس . أجيوس أوثيئوس

أجيوس أثاناطوس أو  .شيروس 

يس إليسون ث إكبر ثينو جيني

 . إيماس
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. 
قـدوُس اللـه قـدوُس القـوي قـدوُس الـذي ال يمـوُت يا 

 .منُ ولـَِد من العـذراء ارَحمنا
 

``Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@ 

`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou 

genne;yc@ `ele`ycon `ymac. 

Akhios o The-os, akhios is-

shieros, akhios athanatos, o 

ek parthenoe khen-ne-thies 

eleison iemas. 

أجيوس إس . أجيوس أوثيئوس

أجيوس أثاناطوس أو . شيروس 

يس إليسون ث إكبر ثينو جيني

 . إيماس
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. 
قـدوُس اللـه قـدوُس القـوي قـدوُس الـذي ال يمـوُت يا 

 .منُ ولـَِد من العـذراء ارَحمنا
 

``Agioc `o :eoc@ `agioc ic,uroc@ 

`agioc `a;anatoc@ `o ek par;enou 

genne;yc@ `ele`ycon `ymac. 

Akhios o The-os, akhios is-

shieros, akhios athanatos, o 

ek parthenoe khen-ne-thies 

eleison iemas. 

أجيوس إس . أجيوس أوثيئوس

أجيوس أثاناطوس أو . شيروس 

يس إليسون ث إكبر ثينو جيني

 . إيماس
 

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 

geboren uit de Maagd, ontferm U over ons. 
قـدوُس اللـه قـدوُس القـوي قـدوُس الـذي ال يمـوُت يا 

 .منُ ولـَِد من العـذراء ارَحمنا
 

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w 
Pneumati@  

ke nun ke `aì ke ic touc `e`wnac 

twn `e`wnwn@ `amyn. Agi`a `triac 

`ele`ycon `ymac. 

Zoksa Patrie ke Eejoo ke 

akhioo Pnevmatie. Ke 

nien ke a-ie ke ies toes e-

oo-nas toon e-oo-noon 

amien. Akhia Trias 

eleison iemas. 

ابتري كي إيو كي صذو ك

آجيو إبنيفماتي كي نين كي 

آإي كي إسطوس إى أوناس 

 . طون إى أونون آمين

 

Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons, 

المجــُد لآلِب واإلبـِن والـــروح الـقـــدس، اآلن وكل 

أيهــــا الثالـــوُث . اوان وإلى دهـــر الــداهــريـن أميــــن

 .ارحمنــا. القـدوس
 

De celebrant bidt het gebed voor het Evangelie, 

waarna de diaken de psalm zingt op de Singari 

wijze. Dan zingt men het responsorium van de 

psalm en wordt het Evangelie in het Koptisch 

gelezen door de priester met de hoogste rang. 

Dan worden de psalm en Evangelie in het 

Nederlands gelezen. 

نجيل وبعدها يرنم الشماس إليصلى الكاهن أوشية ا

المزمور باللحن السنجارى؛ يقال مرد المزمور؛ ثم يقرأ  

نجيل باللغة القبطية ؛ يقرأ الشماس إلكبير الكهنة ا

 . فرححن اللبباللغة العربية نجيل إلالمزمور وا

 

  



  

 

 

 

Psalm van de Kerstmis  (Sinkherie) 

  (سنجارى) مزمور عيد الميالد المجيد 

      

"almoc tw Dauid. Psalmos too Davied  يد فإبصالموس طو دا 
 

Een psalm van David   مزمور لداود . 
 

 

 

 

A=l a=l a=l : N0ok pe F5 et`iri 

`nhan`2f3ri : akovwnh `ntekgom 

`ebolqen nilaoc : akcw5 

`mpeklaoc `n`hr3i qen pek2wb2 

: F5 avnav `erok `nge hanmwov 

averho5.  A=l 

Allieloeja Allieloeja 

Allieloeja  
إنثوك : االليلوي الليلويا الليلويا

إنهان بى إفنوتى إت إيرى 

أك أؤو أونه إنتيك : إشفيرى 

 :جوم إيفول خين نى الؤس 

أكسوتى إم بيك الؤس إن 

: إهرى خين بيك شوبش 

إفنوتى أفناف إيروك إنجى 

 .هان مو ؤو أف إير هوتى

 .الليلويا
 

أنت هو هللا صانع العجائب، أظهرت فى الشعوب  

قوتك، خلصت بذراعك شعبك، أبصرتك المياه يا 

 هلليلويا. هللا ففزعت
 

  



  

 

 

 

na het lezen van de Psalm,in aanwezigheid van de patriarch of de 

bisschoppen 

 بعد قراءة المزمور فى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
 

Marou[acf qen `tek`klycia `nte 

peflaoc@ ouoh maroùcmou `erof hi 

`tka;edra ̀nte nìprecbu-teroc@ 

Maroe-tshashf gen et ekliesia 

ente pef la-os, oewoh maroe 

esmoe erof hie et kathedra 

ente nie epres-vieteros,  

إنتى  ماُروتشاسف خين إت إكليِسيَّا

وه:  پيف الؤس  أُوُّ

 ماُرو إسُمو إيروف هي إت كاثيذرا

 : إنتى ني پريسڤيتيروس 
 

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn 

volk, en Hem loven in de raad der oudsten, 

 رِ ــابـوليباركوه علي من ،هــشعب ةِ ــوه في كنيسـرفعــفلي

 ،وخِ ــالشي
 

je af,w `noumetiwt `m̀vry] 

`nhan`ecwou@ eu-̀̀enau `nje 

nỳetcoutwn ouoh eùeounof@ 

zje af ko en oe met-joot em 

efrietie en han eso-oe, ev-enav 

enzje nie et soe-toon oewoh 

ev-e oenof. 

إن أُوميتيوت إم إفريتي إن  آفكو چى 

إڤئى ناڤ إنچى ني  :هان إسوُؤو 

وه   :إڤئى أُونوف  إتُسوتون أُوُّ

 

want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde. 

De oprechten zien het en verheugen zich. 
 ونَ ـيُبِصُر المستقيم ،رافــل الخــوة مثــّْ با لَ ـَـعجَ  ـهنأل

 .ونَ ـــرحــويف
 

afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm 

`n`h;yf@ je `n;ok pe `vouyb sa `eneh@ 

kata `ttaxic `mMel-,icedek. 

Af-oork enzje Eptshois oewoh 

en nef oe-oom en eh-thief, zje 

enthok pe ef-oewieb sha eneh, 

kata et taksies em 

Melshiesedek. 

آفؤرك إنچى إپتشويس أُووه إننيف 

چى إنثوك پى إف  :أُوؤوم إن إهثيف 

يب شا إينيه  كاطا إت طاكسيس  :أُوِّ

  :إم ميلشيسيديك 

 

De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem 

niet: Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de 

ordening van Melchisedek. 

ن ــو الكاهـك أنت هـأن ،دمـن ينـل الـرُب و أقسمَ 

 .س ملشيصادقـعلي طق دِ ــإلى األب
 

P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab 

`mpat-riar,yc papa abba 

Tawadroc@ 

Eptshois sa oewie nam 

emmok penjoot eth-oewab em 

patriarshies pa-pa ava (…). 

ي نام إمموك   پينيوتإپتشويس صا أُوِّ

اب إم پاطريارشيس پاپا  إثُؤوَّ

  :( ...)آڤا 

 

De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige 

vader de patriarch, paus abba Tawadros, 
ا ــرك البابــديس البطريــا القــانـك يا أبــن يمينـالـرُب ع

 :تـاوضـروسا ـاألنب
 

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

P¡ efè`areh ̀epetenwnq. A=l. 

Nem penjoot en episkopos 

ava (…).  Eptshois ef-e areh 

e-peten oon-g. 

 :( ...)آڤا  إن إپيسكوپوس نيم پينيوت

  .إي پيتين أونخ إپتشويس إفئى آريه

 .الليلُويا

 

en onze vader de bisschop abba (...),de Heer 

beware jullie leven. Halleluja. 

ظ ــالـرُب يحف : (...)ألسقـف المكـرم األنبـا ينـا اوآب

 .هـلليلـويـا ما،كـاتـحي
 

  



  

 

 

 

Het Responsorium van de Psalm         مرد المزمور  
 

A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5 

a4̀cmov `enimwov a4aitov `n3rp: 

=a=l =a=l. 

Allieloeja allieloeja, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af esmoe e-nie 

moo-oe af ai toe en ierp, 

allieloeja allieloeja. 

الليلوياالليلويا  إيسوس بي 

إخرستوس إبشيري إم إفنوتي 

اف إزمو إني مؤو آف إيتو إن 

 الليلويا إيرب الليلويا
 

Halleluja Halleluja, Jesus Christus de Zoon van 

God, zegende het water en veranderde het in 

wijn, Halleluja Halleluja. 

هلليلويا، هلليلويا، يسوع المسيح ابن هللا بارك 

 هلليلويا، هلليلويا، .المياه وحولها إلى خمر

 

Het Responsorium van het Evangelie 

van het kana in galilea feest 
 عرس قانا الجليلعيـد لنجيل إلمرد ا

 

A=l =a=l: =al =al: I=3c P=x=c `P23ri 

`mF5 a4̀cmov `enimwov a4aitov 

`n3rp. 

Allieloeja x4, Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie, af esmoe e-nie 

moo-oe af ai toe en ierp. 

الليلويا  الليلوياالليلوياالليلويا

إيسوس بي إخرستوس 

إفنوتي اف إزمو إبشيري إم 

إني مؤو آف إيتو إن إيرب 

 فاي إيري
 

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, 

Jesus Christus de Zoon van God, zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

هلليلويا، هلليلويا، هلليلويا، هلليلويا، يسوع المسيح 

 .ابن هللا بارك المياه وحولها إلى خمر

 

  Fai `ere pi`wov er`prepi na4: 

nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem 

Pi=p=n=a  =e=0=v: icgen 5nov nem 2a 

`eneh. 

Fai e-re pie oo-oe er ep 

repie naf, nem pef joot 

en aghathos, nem pie 

Pnevma eth-oe-wab, jis 

zjen tie noe nem sha 

eneh. 

فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه 

نيم بيفيوت إن : ناف بى

: فما إثؤوابينيم بى إبن: آغاثوس

 .يسجين تينو نيم شا إيه نيه 

 
 

Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede 

Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in 

eeuwigheid. 

والروح  :المجد مع أبيه الصالح :هذا الذى ينبغى له

 . ن وإلى األبدآلمن ا :القدس

 

  



  

 

 

 

Je `f̀cmarwout `nje `viwt nem 

`Psyri nem pi `Pneuma `e;ouab@ 

]̀triac etjyk `ebol@ tenouwst 

`mmoc ten]̀wounac> 

Zje ef esmaroo-oet enzje 

Efjoot nem Epshierie, nem 

pie Pnevma eth-oe- wab, 

tie Trias et zj-iek evol, ten 

oe- oosht emmos ten tie 

oo-oe nas. 

جى افزمارووت انجى 

نيم بى  :افيوت نيم ابشيرى 

تترياس : ابنفما اثؤواب

أوشت  تين او: جيك ايفول تا

 .امموس تينتى او ناس 
 

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث ألنه مبــارك 

 .نسجـد له ونمجـده. الكـامـل

 

De Aspasmos Adam voor het kana in galilea feest 
عرس قانا الجليلعيـد ل سبسمس دداماأل  

 

^ `nhvdrìia `mmwov: akaito 

`n3rp e4cwtp: hiten pekni25 

`nẁov: tenhwc nak 2omt `ncop. 

So-oe en hiezria em 

moo-oe, ak ai to, en ierp 

ef sootp, hieten pek 

nieshtie en oo-oe, ten 

hoos nak shomt en sop. 

سو إن هيذريا إموؤو آك آيتو 

 :إيف سوتب هيتين بي:إنيرب 

: نيشتي إن أوأو تين هوس ناك

 .شومت إن سوب

 

Zes vaten water, heeft U veranderd in 

uitgelezen wijn, door Uw grote glorie, wij 

prijzen U driemaal.. 

بمجدك : صنعتها خمرا مختارا : ستة أجران ماء 

 ثالث مرات: العظيم نسبحك 

 

   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 : ا إنتين هوس إيه روكنهي

إن : ني شيروبيم نيم ني سيرافيم

 .أوش إيفول إنجو إمموس

 

 

Dat wij U mogen prijzen, met de 

Cherubim, en de Serafim, roepende en 

zeggende: 

لكي نسبحك مع الشاروبيم والسيرافيم 

 :صارخين قائلين

 

  



  

 

 

 

Ge `xovab `xovab `xovab: Pu 

pipantokratwr: `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. 

جيه إكؤواب إكؤواب 

إبتشويس بي : إكؤواب

فيه نيم إت: بانضوكراطور

إبكاهي ميه إيفول خين بيك 

 .أوأو نيم بيك طايو
 

“Heilig Heilig Heilig, O Heer de 

Pantokrator, hemel en aarde, zijn vol van 

Uw glorie en Uw eer.” 

قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل السماء 

 .واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك

 

Ten5ho `erok `w V=c )=c: e0rek`areh 

`ep̀wnq `mpen-patri`arx3c: papa 

abba (..) piarx3̀erevc: matagro4 

higen pe4`0ronoc. 

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. 

تين تيهو إيه روك أو إيوس ثيه 

إثريك آريه إبؤنخ إمبين : أوس

)....( بابا آفا : باطري آرشيس

ما : بي أرشي إيه ريفس

طاجروف هيجين بيف 

 .إثرونوس
 

Wij vragen U O Zoon van God, bewaar het leven 

van onze patriarch, paus abba (…) de 

aartspriester, bevestig hem op zijn zetel. 

نسألك يا إبن اللـه أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا 

 .رئيس الكهتة ثبته علي كرسيه)....( 

 

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc@ 

peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba 

pi`epickopoc (...)@ matajrof 

hijen pef̀;ronoc. 

Nem pef ke eshfier en 

lietoerghos, penjoot eth- 

oe-web en zieke-os, 

ava (...) pie episkopos, 

ma takhrof  hiezjen pef 

ethronos. 

 

نيم بيف كى أشفير إن 

بينيوت إثؤواب إن : ليتورغوس 

بى  .(.).أفا : ذيكيئوس

ماتجروف هيجين : أبيسكوبوس  

  .بيف إثرونوس 

 

En zijn deelgenoot in de dienst, onze 

heilige rechtvaardige vader, abba (…) 

onze bisschop, bekrachtig hem op zijn 

zetel. 

البار،  ينا المكرموشــريكــه في الخــدمــة، أب

  .ثبتـه علي كــرسيـه ناأسقـف)...( األنبـا 

  

 

  



  

 

 

 

 

De Aspasmos Watos voor het kana in galilea feest 
عرس قانا الجليلعيـد سبسمس واطس لاأل  

 

I=3=c Piremnazare0 : a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp:`mpe`hli 

nav `eov`2f3ri ec`oni `n0ai: icgen 

`Adam 2a `eqovn `m`fmoov .  

أف : إيسوس بى ريمنازيريث 

إسمو اى نى موأوو أف أيطو إن 

اى أو ڤ إمبى إهلى نا: إيرب

: فيرى إس أونى إنثاىإش

ين آدام شا إيخون إم چيسـ

  . إفموأوو
 

يسوع الناصري، بارك المياه فصيرها خمرا ، ما نظر  

   . أحد أعجوبة مثل هذه، منذ أدام إلى اليوم
 

All3lovia =a=l =a=l : I=3=c P=x=c 

`P23ri `mF5 : a4̀cmov `enimwov 

a4aitov `n3rp> .  Cw5 `mmon 

ovoh nai nan> .  

إيسوس : اليلويا اليلويا اليلويا 

: بخرستوس إبشيرى إمفنوتى

أف إسمو اى نى موأوو أف 

سوتى إمون : أيطو إن إيرب

  . أووه ناى نان

 

يسوع المسيح إبن هللا،   . هلليلويا، هلليلويا، هلليلويا 

  . خلصنا وارحمنا  . بارك المياه فصيرها خمرا  
 

`̀Agioc `agioc `agioc@ Kurioc 

cabaw;@ `plyryc `o ouranoc ke `y 

gy@ tyc `agiac cou doxyc. 

Akhios akhios akhios 

Kirios saba-ot, eplieries 

o oeranos ke ie khie ties 

akhias soe zoksies. 

. أجيوس أجيوس أجيوس

اؤوت إبلى ريس أو بكيريوس سا

أورانوس كى إيجى تيس آجياس 

 .سوذوكسيس 
 

Heilig, heilig, heilig is de Heer der heer-scharen. 

Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie. 
السمـــاُء  .قدوٌس قدوٌس قدوٌس رُب الصبـاؤوت

 .واألرُض مملــوءتــــاِن مــــن مجـــِدك األقـــدس
 

  



  

 

 

 

 

Gebed voor de heilige Communie         صــالة قـبــل التـنــاول 
 

Heer, ik ben niet waardig dat U onder het dak van 

mijn woning komt, want ik ben een zondaar, maar 

spreek eerst één woord en mijn ziel zal gezond 

worden. 

يـاربُّ إنـِّي غـَيـُر ُمْستـحـقِّ أْن 

تـَدخـَُل تـَحـَت َسـقـِف بَـْيـتـِي ألنـِّي 

كـَلَمـةُ أوال   إنسـاٌن خـَاِطٌئ، فـَقـُلْ 

 .لـَتبـْرأ نـَفـِسـي

Zeg tot mijn ziel: "Uw zonden zijn vergeven."  قـُْل لـَنـفـِسـي مـَغـفـورةُ لـِك

 .خـَطـايـَاكِ 

Ik ben dor en leeg van enige goedheid, ik heb niets 

dan alleen Uw barmhartigheid, Uw ontferming en 

Uw menslievend-heid. 

إنـِّي مـُقـفـٌر وَخـاٍل ِمـْن كـُلِّ 

َصـالٍح، ولـيـَس لي ِســوي 

تـَحـنـُّنـَِك ورأفـِتـَك وَمحـبـَّتـَِك 

 .للـَبـشـرِ 

Gij daalde neder vanuit Uw hemelse, 

onuitsprekelijke glorie naar onze armzaligheid, en 

stemde toe geboren te worden in een kribbe. 

قـد تـَنـاَزلـَت مـن َسمـاِء  وأنـْتَ 

َمْجـِدَك غـَيـر الُمـدَرِك إلي ُذلـِّنـا 

وارتـََضيـَت أن نـُولـد في ِمـزوِد 

 .الـبقـَــرِ 

Weiger dan niet, Mijn heilige Verlosser, om mijn 

nederige en arme ziel te aanvaarden, die Uw 

glorievolle tegenwoordigheid verwacht. 

وُس فال ْْ يـاُمخـَلـِِّصي القـُدُّ ُ  تـَرفـ

لِـيـلـَـةَ  أْن تـُقـبـِل إلي نـَفـِسي الـذَّ

الحـَقـِيـرةَ الـتِي تـَنتـِظـْر 

 .حـُُضــوَرَك الـَبهـِيِّ 

U heeft Uzelf niet te hoog geacht om het huis van 

de melaatse binnen te treden om hem te genezen. 

Kom, als het U belieft, mijn God, tot mijn ziel om 

deze te reinigen. 

إنـََّك لـْم تـَْستـَنِكـْف ِمـْن دخـُوِل 

 .بـَيـِت األبـَْرص لـتـَْشـفـِيَـهُ 

فـأْسَمـْح يـا إلِهي بـالــدخــُوِل إلي 

رهـَا  .نـَفـِسـي لـِتـُطهِـّ

U hebt de zondares niet verhinderd om Uw 

voeten te kussen, houd mij dan niet tegen om 

nader tot U te komen om Uw Heilige Lichaam en 

Uw kostbare Bloed te ontvangen.  

Moge mijn deelname aan de communie een 

gemeenschap met U zijn, tot wegneming van al 

wat onrein is en tot uitdelging van mijn slechte 

verlangens. 

لـْم تـَمـنـَْع الخـَاِطئـةَ ِمـْن تـَقـْبـيـِل 

نـُـَو قـََدَمـْيـَك، فـال تـَحـرمـنِ  ي الــدُّ

ِمـنــَك لـِتـنــاوِل َجـَسـِدَك 

الطـَّاهـــِر وَدِمـَك األقـْــَدِس، بـْل 

ـتـِراِك فـَلـيـَِصــْر تـَنـَاُولـِي لالشْ 

مـَعــَك، وإلبـَاَدِة كـُـلِّ َمـا هــو 

َدنــٌس، وإلَمـاتـَِة أْهــوائـِي 

نـِيــئـَةِ   .الـدَّ

 

  



  

 

 

 

Moge het mij leiden tot het handelen volgens Uw 

leven-gevende geboden. Moge het een genezing 

zijn van alle zonden van mijn ziel en mijn lichaam. 

ولـلَعـَمـــِل بـَوَصـايَـاَك الُمـحـيـِّيـــِة 

ولِـِشـفـَاِء نـَْفـِسـي وَجـَسـدي ِمـْن 

ةٍ   .كـُلِّ خـطيـَـّ

Moge het mij voorbereiden tot de aanvaarding van 

Uw gaven, tot inwoning van Uw genade, het 

nederdalen van Uw Geest, tot eenwording met U, 

tot bestendig te zijn in U, dat ik moge leven tot 

verheerlijking van Uw Heilige Naam. Amen. 

ولِـقـَـبــوِل مـَـواِهـبـَِك، ولـسـُكـنـَي 

نـِعـْمـَتـَك، ولُِحـلـوِل روِحــَك، 

ولالتـِّحــاِد بــَك والـثـَّبـَاِت فـِيــَك 

ألْحـيـَـأ لـَمجـْــِد اْسـِمــــَك 

 .دميــن. وسِ الـقـُــدُّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

index   الفهرس   

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

Een Breking voor het kana in galilea 

feest 

 عرس قانا الجليلعيـد قسمـة تقـال في 

أنت هو كلمة اآلب اإلله الذي قبل الدهور رئيس  

الكهنة األعظم، الذي تجسد وتأنس من أجل 

 .خالص البشر
الذي نما قليال  قليال  بشبه البشر بغير خطية وحده  

الذي إجتمع . الذي أتي وإعتمد من يوحنا السابق

مع العذراء مريم، وآبائنا الرسل األطهار في 

العرس بقانا الجليل، ولّما فرغت الخمر قالت أُمُّ 

 .يسوع له ليس لهم خمر
ستَّة أجران ماء حولها إلى خمر مختار بقوة  

هذه بداية اآليات التي فعلها يسوع في قانا  الهوته،

 .الجليل، وأظهر مجده فآمن به تالميذه
أنت هو حمل المسيح إلهنا حمل هللا الحامل خطية  

العالم، إغفر ذنوبنا، وأترك خطايانا، وأقمنا عن 

 .جانبك اليمين
الذي من الشاروبيم يتبارك، ومن السارافيم  

ربوات الخّدام  يتقّدس، ومن ألوف ألوف، وربوات

 .الناطقين يتعظم
الذي يُقدِّس ويُكمُل القرابين، وتكميل األثماِر التي  

ا أجسادنا وأنفسنا  قُدِّمت لك رائحة لذيذة ، قدِّس أيض 

 .وأرواحنا كلنا
لكي بقلب طاهر، ووجه غير مخزي، نصرخ نحو  

 :أبيك القدوس الذي في السموات ونقول

Onze vader die in de hemelen zijt...  أبـانــا الـذي في السمــوات... 
  



  

 

 

 

Psalm 150 wordt gezongen op de lange feestelijk wijze.  

Dan kunnen aanvullende hymnen worden gezongen  

voor het kana in galilea feest. 
 (ةالطويل فرايحىال بطريقة اللحن) هلليلويا  تصلى:351المزمور 

 المزمور يمكن أن يقال ما يالئم من المدائحوبعد 
 

 Doxaci Kuri`e doxaci. Zoksa sie Kyrië zoksa sie. 

Allieloeja. 
 ذوكصاسى كيريه ذوكصاسى

 

Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie. مجد لك يا ربال. 

 

 
 

 

Refrein Psalm 150  التوزيع مرد  
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

  



  

 

 

 

De gelovigen zingen Psalm 150 
 

 (351)وأثناء التوزيع يسبح الشعب بالمزمـور اآلتي، وهـو المزمور 
 

`Cmou `eV] qen ny=e=;=u tyrou 

`ntaf. 

Esmoe e-Efnoetie gen 

nie eth-oe-wab tieroe 

entaf. 

إسمو إيه إفنوتي خين ني 

 . إثـؤواب تيـروإنطاف الليلويا

 

Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja. سبحوا اللـه في جميع قديسيه . 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

``Cmou `erof qen pitajro `nte 

tefjom. 

Esmoe erof gen pie 

takhro ente tef khom. 

إسمو إيه روف خين بي طاجرو 

 . إنتيه تيف جوم الليلويا

 

Looft Hem in zijn machtig uitspansel. سبحــوه في جلــد قوتــه . 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

`` Cmou `erof `e`hryi hijen 

tefmetjwri. 

Esmoe erof e-ehrie 

hiezjen tef met khoorie. 

إسمو إيه روف إيه إهـري 

 . هيجين تيف ميت جوري الليلويا

 

Looft Hem om zijn machtige daden. سبحــوه على مقدرتـــه. 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

  



  

 

 
 

` Cmou `erof kata `p̀asai `nte 

tefmetnis]. 

Esmoe erof kata ep a-

shai ente tef met 

nieshtie. 

إسمو إيه روف كاطا إب آشاي 

 .إنتيه تيف ميت نيشتي الليلويا

 

Looft Hem naar zijn geweldige grootheid. هلليلويا. رة عظمتهــككث وهــسبح. 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . المسيح ابن هللا يسوع 

 

` Cmou `erof qen oùcmy 

`ncalpiggoc. 

Esmoe erof gen oe 

esmie en salpin-ghos 

allieloeja. 

إسمو إيه روف خين أو إسمي 

 . إنصالبين غـوس الليلويا

 

Looft Hem met bezuingeschal. سبحـوه بصــوت البـــوق . 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

`Cmou èrof qen ou'altyrion 

nem ouku;ara. 

Esmoe erof gen oe 

psaltierion nem oe 

kiethara allieloeja. 

إسمو إيه روف خين أو  

 . إبصالتيريون نيم أو كيثارا الليلويا

 

Looft Hem met harp en citer. هلليلويا.سبحــوه بمزمار وقيثــارة. 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

  



  

 

 

 

``Cmou `erof qen hankemkem nem 

han,oroc. 

Esmoe erof gen han kem 

kem nem han goros. 

إسمو إيه روف خين هان كيم  

 . كيم نيم هان خوروس الليلويا

 

Looft Hem met tamboerijn en koorzang. هلليلويا. سبحـوه بدفــوف وصفــوف. 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

`̀Cmou `erof qen hankap nem 

ouorganon. 

Esmoe erof gen han kap 

nem oe orghanon. 

إسمو إيه روف خين هان كاب 

 .نيم أوأوغانـون الليلويا

 

Looft Hem met snarenspel en fluit.  سبحــوه بأوتــار وأرغــن. 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

``Cmou `erof qen hankumbalon 

`enece toùcmy. 

Esmoe erof gen han 

kiem valon e-ne-se toe 

esmie. 

إسمو إيه روف خين هان كيم 

فالون إيه ني سيه طـو إسمي 

 . الليلويا
 

Looft Hem met klinkende cimbalen. سبحــوه بصنــوج حسنــة الصوت . 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .فصيّرها خمرا  بارك المياه . يسوع المسيح ابن هللا 

 

 

 

  



  

 

 
 

``Cmou `erof qen hankumbalon 

`nte oùe`slyloùi. 

Esmoe erof gen han 

kiem valon ente oe e-

eshlie loewie. 

إسمو إيه روف خين هان كيم 

 .فالون إنتيه أو إشليلـوؤي الليلويا

 

Looft Hem met schallende cimbalen.  هلليلوياسبحــوه بصنــوج التهليـــل.  
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

Nifi niben maroùcmou tyrou 

`e`vran `mP=o=c pennou]. 

 

Niefie nieven ma-roe 

esmoe tieroe e-efran em 

Eptshois Pennoetie 

allieloeja. 

نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إيه 

إفـران إم إبتشويس بين نوتي 

 .الليلويا

 
 

Alles wat adem heeft, love de naam van de 

Heer onze God. Halleluja. 

 .رب إلهنا هلليلوياـكل نسمة فلنسبح اسم ال

 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w 

`Pneumati. 

Zoksa Patrie ke Eejo ke 

akhio Pnevmatie. 

ذوكصابتـري كيه إيو كيه آجيـو 

 .إبنفماتي

 

Glorie aan de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest. 

 . المجـد لآلب واإلبـن والــروح القـدس

 
 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .فصيّرها خمرا  بارك المياه . يسوع المسيح ابن هللا 



  

 

 

 

Ke nun ke `aì ke ic touc `e`wnac 

twn `e`wnwn `amyn. Allylouia 

Ke nien ke a-ie ke is 

toes e-oo-nas toon e-oo-

noon amien, allieloeja. 

كيه نين كيه آ إيه كيه إسطوس 

إيه أوناس طون إيه أونـون آمين 

 .الليلويا
 

Nu en altijd en tot in de eeuwen der 

eeuwen Amen. Halleluja. 

 هلليلويا .الدهـور آمين رـــاآلن وكل أوان وإلى ده

 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

موأو أف  إمفنوتى أف إسمو إنى 

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

=a=l a=l @ doxa ci o :eoc `ymwn. 

Allylouia  

Allieloeja allieloeja 

zoksa sie o The-os 

iemoon. 

ذوكصاسي أوثيه  الليلويا الليلويا

 .الليلوياأوس إيمون 

 

Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze 

God. 

  .هلليلوياالمجــد لك يارب 

 

I=3c P=x=c `P23ri `mF5 a4̀cmov 

`enimwov a4aitov `n3rp. 

Iesoes Piegristos Ipshierie 

em Efnoetie af ismoe i-nie 

mo-oe af ai toe in ierp. 

ايسوس بخرستوس إبشيرى 

إمفنوتى أف إسمو إنى موأو أف  

 .أيطو إن إيرب 
 

Jesus Christus de Zoon van God zegende 

het water en veranderde het in wijn. 

 .بارك المياه فصيّرها خمرا  . يسوع المسيح ابن هللا 

 

=a=l a=l @ pi`wou va penNou] pe 

.Iycoc P̀i,rictoc `psyri `mV] 

cwtem ̀eron ouoh nai nan. 

Allieloeja allieloeja pie 

oo-oe fa Pennoetie pe 

allieloeja. Iesoes 

Piegristos Epshierie em 

Efnoetie sootem eron 

oewoh nai nan. 

الليلويا الليلويا بي أوأوفـا بين 

إيسوس بي . نوتي بيه الليلويا

إخرستوس إبشيـري إم إفنـوتي 

 .يـم إيه رون أووه نـاي نـانسوت

 

Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan onze 

God. O Jezus Christus, Zoon van God, 

hoor ons en ontferm U over ons. 

يســوع المسيح إبن اللـه إسمعنــا  .هلليلويا المجـد إللهنـا

 .وأرحمنــا

 

  



  

 

 

 

 

Ge `4̀cmarwovt `nge `Fiwt nem 

``P23ri: nem Pi`pnevma `e0ovab: 

%-`triac etg3k `ebol: ten-

ovw2t `mmoc ten5̀wov nac. 

Zje ef esmaroo-oet enzje 

Efjoot nem Epshierie, 

nem pie Pnevma eth-oe-

wab, tie Etreejas et zj-

iek evol, ten oe-oosht 

emmos ten tie oo-oe 

nas. 

ىه إف إسماروؤت إنجيه چ

نيم بى  نيم إبشيرى: إفيوت 

ثى إترياس : إبنفما إثؤواب 

تين أوأوشت : يك إيفول چإت

 .إمموس تين تى أوأوناس 

 

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de 

Heilige Geest, de volmaakte Drieënheid, wij 

aanbidden en verheerlijken Hem. 

الثالوث :  واإلبن والروح القدس : مبارك اآلب ألنه 

 .نسجد له ونمجده : الكامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

index   الفهرس   

  



  

 

 

 

 عرس قانا الجليلعيد توزيع  يحةمد
 

 المجد لآلب بارينا المجد لالبن فادينا

 المجد للروح مقوينا ثالوث سره على األردن بان

 المجد لمن أظهر الهوته وفي األردن تعمد بناسوته

 واآلب ناداه بعزيز صوته وله السلطانهذا هو إبني 

 يسوع المسيح قد وافانا وبالمعمودية أهدانا

 وجسده المحي أعطانا وعتقنا من يد الشيطان

 اإلله الكلمة قد تجسد وفي نهراألرض تعمد

 واليوم حول الماء خمرا وقد اظهر أنه الديان

 نسبح له ونمجد إياه والروح القدس حياة هللا

 ونسأله الهداية لرضاه مدى األزمان ودوام بيعته

 شهد اإلنجيل جهار عن هذه اآلية باستبشار

 فقال يوحنا النقي المختار قد كان عريس إلنسان

 في الجليل بمدينة قانا التي اتخذها له مكانا

 فدعا مريم فخر رجانا مع الرب يسوع كإنسان

 نفذت الخمر والعريس احتار فأتت مريم زينة األبكار

 إلى عالم ما في األسرار وقالت ليس لهم خمر اآلن

 فقال لها يسوع رب القدرة مالي ولك أيتها اإلمرأة

 لم تأتي بعد ساعتي المنتظرة حتى تظهر آيات للعيان
 

  



  

 

 

 

 فقالت أمه للخدام افعلوا مهما يأمركم بالتمام

 ومضت من عندهم بسالم ودخلت حيث أعد لها المكان

 وكانت هناك ستة أجاجين المدعوينلغسل أقدام 

 حسب عادة االسرائيليين الجارية في ذاك الزمان

 فقال يسوع للخدام امألوها ماء إلى التمام

 فإذا هي من أجود المدام فقال لهم اسقوا األن

 فقدموا لرئيس المتكا قدحا واحدا من ذلك الماء
 ومثله لجميع الجلساء فذاقوا خمر ال يرتاب فيه إنسان

 فدهش حينئذ الرئيس ووجه الكالم إلى العريس

 أن هذه خمر خندريس جديرة بان تقدم قبل اآلن

 هذه أولى اآليات التي فعلها رب القوات

 سلطانه على المخلوقات مثبتة عبيده في اإليمان

 السالم لك يا أم الرحمن يا مريم في كل زمان

 السالم لك من كل إنسان اآلن وفي كل أوان
 

  



  

 

 

 

De Afsluitende Canon 

 ما يقال في قانون الختام 

 

Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w 

ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke 

`aì ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn 

`amyn. 

Amien allieloja, zoksa 

Patrie ke Eejo ke akhio 

Pnevmatie. Ke nien ke a-

ie ke is toes e-oo-nas toon 

e-oo-noon amien. 

آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو 

كي نين كى . كى آجيو إبنفماتى 

آأى  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. 

المجـد لآلب واإلبـن والــــروح . هلليلــويــاآميـــن 

 .اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن ،القـــدس

 

Tenws `ebol enjw `mmoc@ je `w 

Pen=oc I=yc P=,=c@ 

Ten oosh evol en khoo 

emmos zje oo Pentshois 

Iesoes Piegristos, 

: تين أوش ايفول ان جو امموس 

ايسوس بى جى أو بين شويس 

  اخرستوس
 

Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus 

Christus, 
 .ربنــــا يســـــوع المسيح: نصـرخ قائليـن

 

`P23ri  `mF5: a4̀cmov `enimwov 

a4aitov `n3rp. 

Epshierie em Efnoetie, 

af ismoe i-nie mo-oe af 

ai toe in ierp. 

أف إسمو  :فنوتىإ ابشيرى ام

 .موأو أف  أيطو إن إيرب  إنى

 

de Zoon van God, zegende het water en 

veranderde het in wijn. 
 .بارك المياه فصيّرها خمرا   :هـإبن الل

. 

Cw] `mmon ouoh nai nan@ sootie emmon oewoh nai 

nan,  

 سوتى إممون أووه ناى نان

 

Verlos ons en ontferm U over ons.  وارحمنــاخلصنـا. 
 

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon: 

Kuri`e `eulogyon `amyn@ 

Kyrië eleison Kyrië eleison, 

Kyrië evlo-khieson amien, 

 

ون سليإ كيري. ون سليإ كيري

 كيريه إفلو جيسون آمين 

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .آميـن. ارْحــم، يـارُب بـاركيـارُب ارْحــم، يــارُب 

 

  



  

 

 

 

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic 

]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw 

`mpi`cmou. 

esmoe eroi esmoe eroi, is 

tie metanja, koo nie evol 

khoo em pie esmoe. 

يس . إزمو إروى. إزمو إروى

تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى   

 .إزمو

 

Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. 

Vergeef mij, spreek de zegen uit. 
قـُـل . اغفــروا لي .بـاركـوا علـيَّ هـا المطـانيـة

 .البـركــةَ 
 

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen 

فى وجود األب البطريرك أو األب األسقفو  

 

Ak[i `t,aric `mMwucyc@ 

]metouyb `nte Mel,icedek. 

]metqello `nte Iakwb@ ninoj 

`nàhi `nte Ma;oucala@ pika] 

etcwtp `nte dauid@ ]covi`a `nte 

Colomwn@ Pi`pneuma `mparak-

lyton vyetaf̀i `ejen 

ni`apoctoloc@ 

Ak etshie et garies em 

Mooisies, tie met oe-wieb 

ente Melshiesedek, tie 

met gelloo ente Jakoob, 

pie nokh en a-hie ente 

Matoesala, pie katie et 

sootp ente Davied, tie 

sofia ente Solomoon, pie 

Pnevma em paraklieton 

fie itaf ie ezjen nie 

apostolos. 

اك اتشى ايت خاريس ام 

مويسيس تى ميت أوؤيف انتيه 

 . ملشيصاداق 

تى ميت خيللوى انتى ياكوب بى 

 :  ماثوصاال نوج ان آهى انتى

بى كاتى ات سوتب انتى دافيد 

 . تى صوفيا انتى سولومون 

بى ابنفما ام براكليتون فى 

ايطاف اى أيه ايجين نى 

 . ابوسطولوس 

 

U hebt ontvangen de genade van Mozes, het 

priesterschap van Mel-chisedek, de ouderdom van Jakob, 

het lange leven van Metuselach, de uitverkoren kennis 

van David, de wijsheid van Salomo en de Geest, de 

Parakleet, die neer-daalde over de apostelen. 

وشيخوخـة : نلت نعمـة موسى وكهنـوت ملكي صادق

يعقـوب وطول عمـر متـوشـالح والفهـم المختـار الـذي 

حـل لداود وحكمـة سليمـان والـروح المعـزي الــذي 

 .علي الــرسـل
 

P=oc `ef̀e`areh `èpwnq nem `ptaho 

`eratf `mpeniwt ettaiyout 

`nar,ỳereuc papa abba Tawadroc@ 

nem peniwt ``nèpickopoc abba 

Arceni@ nem nenio] `n`epickopoc 

nyet,y neman. 

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 (…) 

ابشويس ايف ايه اريه ابؤنخ 

نيم ابطاهو ايراتف ام بينيوت 

ايطايوت ان أرشى ايرفس 

، نيم بنيوت ان )...(بابا افا 

 )...( .ابسكوبوس 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 Arseny, en 

onze vaders de bisschoppen, die met ons aanwezig zijn 

الـرب يحفـظ حيـاة وقيـام أبينـا المكـرم رئيـس الكهنـة 

ـقـف أنبــا وأبينـا األس. البابا أنبــا تـاوضـروس الثـاني

 .وابـائـنـا األساقفـة المجتمعيـن معنــا. أرسـاني
 

  



  

 

 

 

V] `nte `tve efètaj-rwou 

hijen nou`;ronoc@ `nhanmys 

`nrompi nem hancyou 

`nhirynikon. `Ntef;ebio 

`nnoujaji tyrou capecyt 

`nnou[a-lauj `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. 

افنوتى انتى اتفيه إف إيه 

طاجروف هيجين بيف 

ان هان ميش . إثرونوس

انرومبى نيم هان سيو ان 

 . هيرينى كون

ن نيف جاجى إنتيف ثيه فيو ا

تيرو سابيست ان نيف اتشالفج 

 . ان كوليم 
 

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 السمــاء يثبتـهـم على كراسيـهــم سنيـن كثيــرة 

ويخضع جميــع أعدائـهــم تحـت . سالميــةوأزمنــة 

 .أقـدامهم سـريعــا  
 

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn 

`ntef,a nennobi nan `ebolqen 

ouhiryny kata pefnis] `nnai. 

Toobh e-pie Egriestos e-

ehrie e-khoon, entef ka nen 

novie nan evol gen oe 

hierienie, kata pef nieshtie 

en nai.  

طوفه ايه بخرستوس إيه إهرى 

إيه جون انتيف كانين نوفى نان 

ايفول خين او هيرينى كاتا بيف 

 .نيشتى ان ناى 

 

Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden 

vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade. 
أطلبـوا من المسيح عنـا ليغفــر لنــا خطايانــا بسـالم 

 .كعظيـم رحمتـه
 

 

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon: 

Kuri`e `eulogyon `amyn@ 

Kyrië eleison Kyrië eleison, 

Kyrië evlo-khieson amien, 

 

ون سليإ كيري. ون سليإ كيري

 كيريه إفلو جيسون آمين 

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen 

ons. Amen. 
 .آميـن. يـارُب ارْحــم، يــارُب ارْحــم، يـارُب بـارك

 

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic 

]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw 

`mpi`cmou. 

esmoe eroi esmoe eroi, is 

tie metanja, koo nie evol 

khoo em pie esmoe. 

يس . إزمو إروى. إزمو إروى

تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى   

 .إزمو

 

Zegen mij, zegen mij, dit is een metania. 

Vergeef mij, spreek de zegen uit. 
قـُـل . اغفــروا لي .بـاركـوا علـيَّ هـا المطـانيـة

 .البـركــةَ 
 

Dan spreekt de celebrant de zegen uit 

 ةـــركــن البـاهـــول الكـك يقـد ذلــوبع
  



  

 

 

 

Gebed na de heilige communie  صــالة بعــد التـنــاول 
 

Mijn hart is vervuld van vreugde en mijn tong 

jubelt. Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn 

geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser. 

قـَد امـْتـأل قــَلبـِي فـَرحــا ، ولَسـاني 

ْم نـَفـِْسي  تهـليــال ، فـلـْتـُعـظـِـّ

ه  ، وتـَبـْتِهـُج روحـِي بـالـلـَـّ الـربَّ

 .مـُخـَلـِِّصي

Ik ben tot U gekomen, Heer, kleed mij dan met 

een zuiver gewaad om Uw bruiloft binnen te 

treden.  

Moge mijn vereniging met U vandaag 

eeuwigdurend zijn, 

لقـد أقـْبـَلُت إلـيـَـَك يـــاربُّ 

ة  نـَقـيـَّة  تـُؤهـَّلنِي  لِـتـُلبَسنِي ُحـلـَـّ

 .للـدُّخـوِل إلي عـُـْرِســكَ 

فـَليـَكـُْن اتـِّحـاِدي بـِـَك الـيـَـوم 

 .دائمـا  

want daardoor neem ik bestendig toe in 

deugdzaamheid, wordt mijn geloof krachtiger en 

mijn hoop versterkt. 

ألنـِّي بـه أزداُد في الـفـَِضيـلـــِة 

ثـَبـاتـــا  ونُمـــوا ، ويـَْشـتـَــدُّ 

ي َرجـَـائِي  .إيـمـانِي، ويـَتـَقــوَّ

Laat mijn deelname aan de communie worden tot 

een teken van verlossing, een kleed van genade, 

een gewaad van de nieuwe geboorte, reinheid en 

heiligheid van ziel, lichaam en geest, zuiverheid 

van liefde, een eeuwigdurende vreugde en 

blijdschap, en tot een goede voorbereiding voor 

Uw vreeswekkende troon. 

تـَنـاُولـِي عـاَلَمـة  فـلـْيـصـْر 

للخـاَلِص ولِبـَاســـا  للـنـِّْعـَمـــِة، 

ـةَ للِميـالِد الجــَديـِد،  وُحـلـَـّ

وطَهــاَرة  وقـَداَســـة  للـنـَّفـْـس 

والَجـَسـِد، ونـَقــاَوةٌ للـُحــب، 

وفـَـرحــا  وُســـرورا  أبـَِديـــا ، 

 ولجـَـواِب ُحـْسـِن الـقـُبـوِل أمـَامَ 

ِهـيـبِ   .ِمـنـبـَرَك الـرَّ

Ik geef mijzelf over aan Uw medeleven, laat mij 

dan één zijn met U, leid mij naar Uw wil. Ik 

vertrouw mijn verstand, mijn gevoelens en mijn 

wil aan U toe, opdat U ze zegent en ze 

gehoorzaam maakt aan Uw wil. 

ُم َذاتـِي َك،  أَسـلـِـّ بـيـَن حـُنـُوِّ

فـأْجـعــلـنـِي واِحـــدا  َمـَعـــَك، 

وَسـيـِّرنـِي تـَحــَت إَرادتِـــك، 

اْسـتـَّدْع إلـْيــَك عـَقـْـلِي وحـَواسِّي 

وإراَدتـِي لـِتـُبـاِركـَهَـا وتـَكـُـوَن 

 .طـَْوَع َمـِشيـئـَتـِكَ 
 

  



  

 

 

 

Schenk nieuw leven aan mijn hart en wek mijn 

geweten, drijf alle schaduwen van de 

tegenstander uiteen, en doe de stormen bedaren. 

Wandel met mij en kalmeer mijn vrees, les mijn 

dorst, ontsteek de vlam van Uw liefde in mijn hart, 

أْحيـي قـَلبـِي وأيـْقِـْظ َضـِميـري، 

، شـَتـِّْت جـَِمـيَع خـَيـَاالِت  الـَعـُدوِّ

ابـِـِع أْن تـَْسـكـُتَ   .وقـُْل لـلـزوَّ

ِسـْر َمـِعـي وهـَـدِّئ َرْوِعـي، اْرو 

عـَطـَِشـي واْضـرم لـهـِـيـَب 

 مـَحـبـَّتـِـَك في قـَلـبـِي،

vul met Uw mededogen en Uw zachtmoedigheid 

alles aan wat mij ontbreekt. 

Blijf mij nabij want de dag loopt ten einde. 

Vergezel mij tot de dag aanbreekt. Want U alleen 

bent mijn levensdoel en mijn vreugde, U alleen o 

Heer, tot in eeuwigheid. Amen. 

تـاَلْف بـِحـُنـُـِو ورفــِق كـُـلِّ مــا 

 .يـَنـقـَُصـنـِي

امـكـُْث َمـعـِي ألنَّ الـنـَّهـاَر قـد 

مــاَل، ورافـقـْنـِي إلي أْن يـَنـَْسـَم 

الـنـَّهـاُر، فـإنـََّك َوحـْـَدَك غـايـَتِي 

وَسـعـاَدتـِي، أنـَْت َوْحـُدَك يـاربُّ 

 .دميــن. إلي األبـَـدِ 
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