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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 fiowie maref tovo enzjee
pekraan : maris ie enzjee
tek met oero : pee te-hnaak maref sjoopi em ef
riti gen etfe neem
hizjeen pikahi :

جى بنيوت إتخين نى فيؤوى
ماريف توفو إنجيه بيكران
ماريسئى إنجيه تيك ميت أوورو
بيت إهناك ماريف شوبى
إيم أفريتى خين إتفيه
نيم هيجين بى كاهى

Onze Vader, Die in de hemel zijt, Uw  ليتـقـدس إس ُمـك.أبــانـا الـــذي في السمــوات
Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk ليأت ملكوتُـك لتكـن مشيئتـُـك كما في السمــا ِء
kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in
.األرض
كـذلك على
ِ
de hemel,
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:

بين أويك إنتيه راستى
مييف نان إيم فو أوو
أووه كانى إت إيرون نان ايفول
. إم افريتى هون إنتين كو إيفول
إن نى إيتيه أوو أون انتان ايرو
أوو

Geef ons heden ons dagelijks brood, en خبــزنــا الـذي لـلغـ ِد أعطنـا اليـو َم وإغفـر لنــا
vergeef ons onze schulden zoals ook wij ذنـوبَنـا كمــا نغفــــر نحــُن أيضا للمـذنبـيـن
aan anderen hun schuld vergeven,
.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 الشريــــر
وال تــدخلنـا في تجرب ٍة لكن نجنـا من
ِ
ons van het kwade, Door Jezus Christus, ألن لك الملك والقوة
""بالمسيح يســـوع ربنـا
onze Heer,: Want van U is het koninkrijk
 أمين. والمجد إلى األبد
en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
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De Verzen van de Cimbalen

أرباع الناقوس

Tenovw2t `mFiwt nem `P23ri: Ten oe-oosht em Efjoot  نيم:تين أوأوشت إم إفيوت
nem Epshierie, nem pie :إبشيرى نيم بي ابنفما إثؤوأب
nem
Pi=p=na
=e=0v:
xere Pnevma
eth-oe-wab,  إبئي انتيه ني:شيرى تي إكليسيا
5ek`kl3ci`a: `p3i `nte niajjeloc. shere tie eklieseeja, ep
. آنجيلوس
ie ente nie ankheelos.
Wij aanbidden de Vader en de Zoon, en de :  السالم للكنيسة: واإلبن والروح القدس:نسجد لآلب
Heilige Geest, gegroet zij de Kerk, het
. بيت المالئكة
huis van de engelen.
`etac-mec Shere tie parthenos, e-  إيه:شيريه تي بارثيه نوس
tas mes Pensootier,
Pen=c=w=r:
xere
Jab-ri3l: shere Ghabreej-iel, etaf  شيريه:طاس ميس بين سوتير
 إيه طاف هى شين:غابرييل
hie shennoefie nas.
`eta4hi2ennov4i nac.
.نوفي ناس
Xere

5par0enoc:

Gegroet zij de Maagd, die onze Verlosser heeft : السالم لغبريال: التي ولدت مخلصنا:السالم للعذراء
gebaard, wees gegroet Gabriël, die aan haar
.الذي بشرها
verkondigd heeft.

piarx3- Shere Miega-iel, pie  بي أرشي:شيريه ميخائيل
arshie ankhelos, shere : شيريه بي جوت إفتو:آنجيلوس
ajjeloc: xere pigovt `4tov: pie khoet eftoe, em
.إم إبريسفيتيه روس
epres-vieteros.
`m`precbvteroc.
Xere

Mixa3l:

Wees gegroet Michaël, de aartsengel, wees  السالم لألربعة: رئيس المالئكة:السالم لميخائيل
gegroet vierentwintig, priesters.
. قسيسا:والعشرين
xere Shere nie Sheroebiem,  شيريه ني:شيريه ني شيروبيم
shere nie Serafiem,
Nicerafim: xere nitaj-ma shere nie taghma tieroe, : شيريه ني طغما تيرو:سيرافيم
. إ ن إيبورانيون
en e-poeranion.
t3rov: `n`epovranion.
Xere

Nixerovbim:

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

. السمائية:الطغمات

Xere

Iwann3c:

`m`prodromoc:

xere

`cnav: `n`apoctoloc .

pini25 Shere Jo-annies, pie  بي نيشتي إم:شيريه يوأنس
nieshtie
em
eprod-  شيريه بي ميت:إبروذروموس
pi-m3t
romos, shere pie miet
.  إن آبوسطولوس:إسناف
esnav, en apostolos.

Wees gegroet Johannes, de grote : السالم لإلثنى عشر: السابق العظيم:السالم ليـوحنا
voorloper, wees gegroet twaalf, apos-telen.
.رسوال
Markoc: Shere penjoot Markos,  بي:شيريه بين يوت ماركوس
pie evankheliesties, pie
pievajjelict3c:
pire4-gwr ref khoor evol, ente nie  بي ريف:إف أنجيه ليستيس
.  إنتيه ني إيذولون:جور إيفول
ie-zolon.
`ebol: `nte ni`idwlon
Xere

peniwt

Wees gegroet onze vader Marcus, de Evangelist, de vernietiger, van de afgoden.

. األوثـان:  ُمبـ ّدد: اإلنجيلي:السالم ألبينا مرقص

Xere `Ctefanoc: pi2orp `mU: Shere Stefanos, pie  بي شورب:شيريه إستيفانوس
shorp em martieros,  شيريه جيه:إممارتيروس
xere Jewrjioc: piciov `nte shere Khe-or-kheejos,
 بي سيو انتيه هان:أورجيوس
pie seejo ente han atohan`atoov`i.
.آطو أو َّوي
oe-wie.
Wees gegroet Stefanus, de eerste martelaar, wees : السالم لجرجس: أول الشهداء:السالم إلسطفانوس
gegroet Georgius, de morgenster.

.كوكـب الصبح

Xere `pxoroc t3r4: `nte niU: Shere ep goros tierf,  إنتيه:شيريه إبخوروس تيرف
ente nie martieros, shere
xere abba Antwni: nem ava Antonie, nem pie  شيريه آفا:ني مارتيروس
 نيم بي شومت:أنطوني
shomt Makarios.
pi2omt Makarioc.
. ماكاريوس
Wees gegroet alle koren, van martelaren, wees : السالم ألنبا انطونيوس: صفوف الشهداء:السالم لجميع
gegroet abba Antonius, en de drie Macarii.

.والثالثة مقارات
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`nte Shere ep goros tierf, ente  إنتيه:شيريه إبخوروس تيرف
nie estavro-foros, shere nie  شيريه:ني اسطافروفوروس
ni`ctavroforoc: xere n3=e=0v eth-oe-wab tieroe, etav  إيه طاف:ني إثؤوأب تيرو
ranaf em Eptshois.
.راناف إم إبتشويس
t3rov: `etavrana4 `mPu.
Xere

`pxoroc

t3r4:

Wees gegroet alle koren, van kruis-  السالم لجميع: لباس الصليـب:السالم لجميع صفوف
dragers, wees gegroet alle heiligen, die de
. الذين أرضـوا الـرب:القديسين
Heer hebben behaagd.
Hiten novevx3: P=x=c Penovro: Hieten noe ev-shie,  بخرستوس بين:هيتين نو إفشي
Piegristos Penoero, arie  خين: آري أو ناي نيمان:أورو
`ariovnai neman:
qen oe-nai neman, gen tek
. تيك ميت أورو
met oero.
tekmetovro.
Door hun voorbeden, O Christus onze Koning,  فى: أصنع معنا رحمة: أيها المسيح ملكنا:بصلواتهم
wees ons genadig, in Uw Koninkrijk.
.ملكوتك

De Verzen voor Kerst

أرباع الناقوس لعيد الميالد المجيد

Piginmici `mpar0enikon: ovoh Pie zj-ien miesie em
partheniekon, oewoh nie
ninakhi
`m`pnevmatikon: nak hie em epnevov`2f3ri `mparado7on: kata matiekon, oe eshfierie
em parazokson, kata nie
ni`cm3 `m`prof3tikon.
esmie em eprofietiekon.

:بي جين ميسي إم بارثيه نيكون
أووه ني ناكهي إم إبنيفماتي
 أوإشفيرى إم بارا:كون
 كا طا ني إسمي إم:ذوكصون
.إبروفيتيكون

Een maagdelijke geboorte, en spirituele  حسب:  عجيب ممجد:  و طلق روحي: ميالد بتولي
weeën, en een paradoxaal wonder, volgens
.األخبار النبوية
de profetische uitspraken.
`tpolic Shere bietlee-eem, et  إت بوليس إن ني:شيريه بيتليئيم
polies en nie epro`nni`prof3t3c: 03etavmec P=x=c fieties, thie etavmes  ثي إيه طافميس:إبروفيتيس
 بي ماه:بخرستوس إنخيتس
Piegristos en giets, pie
`nq3tc: pimah =b `nAdam.
.إسناف إن آدام
mah esnav en Adam.
Xere

B30leem:

Gegroet zij Bethlehem, de stad van de profeten,  التي ُولد فيها المسيح:  مدينة األنبياء: السالم لبيت لحم
waar Christus geboren is, de tweede Adam.
.الثاني

Xere Jabri3l: pini25 `narx3- Shere Ghabreej-iel, pie  بي نيشتي إن:شيريه غبرييل
nieshtie
en
arshie  شيريه في إيه:أرشى آنجيلوس
ajjeloc: xere f3`eta4hi2en- ankhelos, shere fie etaf  إم ماريا:طاف هي شين نوفي
hie shennoefie, em
. تي بارثينوس
nov4i: `mMari`a 5par0enoc.
Mareeja tie parthenos.
Wees gegroet Gabriël, de grote aartsengel, wees  السالم للذي:  رئيس المالئكة العظيم: السالم لغبريال
gegroet die verkondigd heeft, aan de maagd
. مريم العذراء: بشر
Maria.

Men gaat door met de vers voor de heilige naar wie de kerk
vernoemd is en sluit men af met:
ثم يقال الربع الخاص بشفيع الكنيسة ثم يكمل باآلتي
Ten]ho `erok `w =U=c :=c@
e;rek`areh
`e`pwnq
`mpenpatriar,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
 إثريك آريه،إيــوس ثيه أوس
،إبؤنخ إم بيـن باطـــريارشيس
)...( بابــا آفـا
بى أرشى إيريفس ما
طاجـــروف هيجيــن بيف
.إثــرونـــوس

Wij vragen U o Zoon van God, bewaar het leven  أن تحفـظ حيـاة بطريـركنــا،نســألـك يــا إبـن اللـه
van onze patriarch, paus abba (…) de
.) رئيـس الكهنـة ثبتــه علي كرسيـــــه....( البابــا أنبـا
hogepriester, bekrachtig hem op zijn zetel.

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc @
peniwt e;ouab `ndikeoc @ abba
Arceni
pi`epickopoc
@
matajrof hijen pef`;ronoc .

Nem pef ke eshfier en
lietoerghos, penjoot eth-oeweb 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
ماطاجــروف
بيسكوبوس
بيـــف
هيجيـن
.إثـــرونــــــوس

En zijn deelgenooten in de dienst, onze heilige وشـريكــــه فـــــي الخــــدمـــة أبينــــا القــديـــس
rechtvaardigen vaders, abba (…) de metropoliet /
)....( البــــــار (األسقف) أنبــا
bisschop, bekrachtig hen op zijn zetels.
.ثبتـه علي كـــــرسيـــه
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I=3c P=xc `nca4 nem foov: `n0o4 Iesoes Piegristos ensaf
nem fo-oe, enthof enthof
`n0o4 pe nem 2a `eneh: qen pe nem sha eneeh, gen
ovhvpoctacic `novwt: ten- oe hiepos-ta-sies en oeoot, ten oe-oosht emmof
ovw2t `mmo4 ten5`wov na4.
ten tie oo-oe naf.

إيسوس بخرستوس إنصاف نيم
 إنثوف إنثوف بيه نيم شا:فـؤو
 خين إوهي بوسطاسيس:إيه نيه
 تين أو أوشت:إن أوأوت
.إمموف تين تي أوأوناف

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en :  أمس و اليــوم و إلي األبـــد:يســـوع المسيح هـو هـو
tot in eeuwigheid, in één hypostase, wij
. نسجد له ونمجـــده: بأقنـوم واحد
ٍ
aanbidden en verheerlijken Hem.

` Povro `nte 5hir3n3: moi nan Ep oero ente tie  موى:إ بؤرو إنتي تى هيرينى
hierienie, moi nan en tek  سيم ني نان:نان ا نتيك هيرينى
`ntekhir3n3: cemni nan `ntek- hierienie, sem nie nan
 كانين نوفى نان:انتيك هيرينى
en
tek
hierienie,
ka
nen
hir3n3: xa nennobi nan `ebol.
.ايفول
novie nan evol.
O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede,
bevestig in ons Uw vrede en vergeef onze
zonden.

Gwr

`ebol

5ek`kl3ci`a:

`nnigagi:
`aricobt

`nneckim 2a `eneh.

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

`nte Khoor evol en nie khazj-  إنتيه:جور ايفول إن ني جاجى
ie, ente tie eklie-seeja,
`eroc: arie sovt eros, en nes  آرى سوفت:تى إك اكليسيا
. إ ن نيسكيم شا إينيه:إيروس
kiem sha eneh.

Verstrooi de vijanden van de Kerk, versterk haar  إلي: فال تتزعزع: و حصنها:فـرق أعـــداء الكنيســــة
zodat zij niet wankelt, voor altijd.
.األبد

qen Emmano-iel Pennoetie,  خين تى:إممانوئيل بين نوتى
gen ten mietie tienoe,
tenm35 5nov: qen `p`wov `nte gen ep oo-oe ente pef  خين إ بؤو إنتي:ميتى تينو
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب:بيفيوت
joot, nem pie Pnevma
Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v.
eth-oe-wab.
Emmanov3l

Pennov5:

Emmanuël onze God, is nu temidden van ons, in : بمجـــد أبيه: في وسطنا اآلن:عمانوئيــل إلهنــا
de glorie van Zijn Vader, en de Heilige Geest.
.والــروح القـــــدس

`Nte4`cmov `eron t3ren: `nte4- Entef esmoe eron tieren,  إنتيف:إنتيف إسمو إيرون تيرين
entef toe-vo en nen hiet,  إنتيف طا:طوفو إن نين هيت
tovbo `nnenh3t: `nte4talso entef tal-etsho en nie
 إنتيه ني:لتشو إن ني شونى
shoonie,
ente
nen
epsie`nni2wni: `nte nenyvx3 nem
. ابسيكى نيم نين سوما
shie
nem
nen
sooma.
nencwma.
Dat Hij ons allen zegent, en onze harten zuivert, : و يشفي أمــراض: و يطهـر قلوبنـا:ليباركنا كلنـا
en de ziekten geneest, van onze zielen en
.نفوسنـا و أجسادنــا
lichamen.

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok oo تين أوأوشت امموك أو بي
Piegristos, nem pek joot  نيم بيك يوت إن:اخرستوس
Pekiwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=na en aghathos, nem pie
: نيم بي إبنيفما إثؤواب:أغاثوس
Pnevma eth-oe-wab, zje .جى آك طونك آكسوتى إممون
=e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
av mask ak sootie
emmon nai nan.
Wij aanbidden U o Christus, met Uw Goede  والـروح:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
. ألنك قمت و خلصتنا:القــدس
en heeft ons verlost.
Na het gebed voor de zieken zingen de
gelovigen de hymne van de zeven melodieën, en
dat is de rest van de Morgen-doxologie.

يصلى الكاهن أوشية المرضى ثم يقول الشعب
لحن السبع طرائق
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Gebed voor de Zieken
Twbh `ejen
nenio] nem
nen`cnyou etswni qen jinswni
niben@ `ite qen paitopoc `ite qen
mai niben. hina `nte P=,=c
Pennou] er`hmot nan nemwou
`mpioujai nem pital[o@ `ntef,a
nennobi nan `ebol

أوشيــة المــرضى

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.

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.

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

 إن،مرض
اطلبـوا عـن آبائنـا وأخوتِنــا المـرضى بكـل
ٍ
 لكي المسيـ ُح،موضـع
كانَ في هــذا المسك ِن أو بك ِّل
ٍ
إلهنــا ينعـ َم لنـا ولهـم بالعافيــ ِة والشفـــا ِء ويغفـ َر 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.

de zeven melodieën
Piovwini

`nta`fm3i

لحن السبع طرائق

: Pie oe-oinie inta ifmie,  في:بي أو أوينى إنطا إفمى

fie et er-oe-oinie, eromie : إى رومي نيفين:إتئير أوأويني
f3`eterovwini : `erwmi niben : niven, esneejo epie
. إثنيو إيه بي كوزموس
kosmos.
e0n3ov `epikocmoc.
U, het ware Licht: die iedere mens: verlicht: die
in de wereld komt.

أيها النـور الحقيقى الـذى يضىء لكل انسان آت الى
.العالـم

hiten Ak-ie e-pie kosmos,  هيتين تيك:آك إي بي كوزموس
hiten tek met mairomie,  آتي إكتيسيس:ميت ماي رومي
tekmetmairwmi:
`a5`kt3cic a-tie ik tie-sistiers, seliel
. ثيليل خابيك جين إى:تيرس
ga pek zj-inie.
t3rc: 0el3l qa pekgin`i.
Aki

`epikocmoc:

In Uw menslievendheid: bent U in de wereld أتيـت الى العالم بمحبتـك للبشـر وكل الخليقـة تهلـلت
gekomen: en de hele schepping heeft zich: over
.بمجيئـك
Uw komst verblijd.

`ebolqen Ak sootie en Adam, evol  إيفول خين تي:أكسوتى إن آدام
gen tie a-patie, ak er Eva
5`apat3: aker Eva `nremhe: qen en remhe, gen nie nak-hie  خين: آك إر إيفا إنريمهيه:آباتى
.ني ناكهي إنتيه إفمو
ente efmoe.
ninakhi `nte `fmov.
Akcw5

`nAdam:

U hebt Adam verlost: van de verleiding: en Eva عـتقـت حـواء من طلقات
َ خلصـ َّت آدم من الغـوايـة و
bevrijd: van de pijnen van de dood.
. المـوت

Ak5

nan

`mPi=p=n=a:

`nte Ak tie nan em pie pnevma,  انتي تى:آكتي نان إمبي إبنيفما

5met23ri: enhwc en`cmov `erok:
nem nekajjeloc.

ente tie met shierie, en hoos
en esmoe erok, nem nek
ankhelos.

U hebt ons de geest: van het kindschap gegeven:
daarom prijzen en zegenen wij U: met Uw
engelen.

Qen `pgin`0re4`i nan `eqovn:
`nge `fnav `n2wrp: `w P=x=c
Pennov5: piovwini `nta`fm3i.

 إنهوس إن إسمو:ميت شيريي
.  نيم نيك آنجيلوس:إيه روك

أعطيتنـا روح البـنـوة نسبحـك ونبـاركك مع
. مالئكتـك

Gen ep zj-ien eth-ref-ie nan egoen, enzje efnav en-shoorp,
oo Piegristos Pennoetie, pie
oe-ooinie enta ef-mie.

:خين إبجين إثريفئى نان إيخون
 أو:إنجي إفناف إنشورب
 بي أو أويني:بخرستوس بينوتي
. إنطا إفمى

Wanneer de morgenstond: aanbreekt: o Christus عنـدما يـدخـل وقـت باكـر إلينـا أيها المسيح إلهنا النـور
onze God: het ware Licht.
.الحقيقى
en gie-ten,  إنجيه:مارو شاي إنخيتين
enzje nie lokhiesmos ente :لوجيسموس انتيه بي أوأويني
nilojicmoc `nte piovwini: ovoh
pie oe-ooinie, owoh em pen :أووه إمبين إثريف هوفس تين
`mpen`0re4hobcten: `nge `pxaki eth-ref hobs ten, enzje ep. إنجى إبكاكي إن ني باثوس
kakie
en
nie
pathos.
`nnipa0oc.

Marov2ai

`nq3ten:

`nge Maroe-shai

Laat dan de verlichte gedachten: in ons schijnen:
en laat de duisternis van het lijden: ons niet
overdekken.

فلتشـرق فينـا حـواس النـور وال تغطينـا
. ظلمـة اآلالم

Hina `ntenhwc `erok: `nno`3toc Hiena enten hoos erok, en  إن نو:هينا إنتين هوس إيروك
no ie-tos nem Davied, en : إنؤش أوفيك:ايطوس نيم دافيد
nem David: enw2 ovb3k: ovoh
oosh oe-viek, owoh en khoo
. أووه إنجو إمموس
engw `mmoc.
emmos.
Dan kunnen wij U: bewust met David prijzen: en
tot U roepen: zeggende:

لكى نسبحـك عقليـا مع داود صارخين نحـوك
. قائليـن

Ge aver2orp `mfoh: `nge nabal Zje av er shorp em foh,  إنجى:جى آف إرشورب إمفوه
enzje naval em ef nav en نافال إم إفناف إنشورب إى
`m`fnav `n2wrp: `eermeletan:
shoorp, e-er mele-tan, gen  خين نيك ساجى:إرميه ليطان
qen nekcagi t3rov.
nek sazj-ie tieroe.
.تيرو
“Mijn ogen zijn al wakker: voor de سبـق أن بلغـت عينـاى وقـت السحـر ألتلـو جميع
morgenstond: opdat ik nadenk over: al Uw
. أقـوالـك
uitspraken.”

kata Sootem e-ten esmie, kata  كا طا بيك:سوتيم إيه تين إسمي
pek nieshtie en nai,  ناهمين إبتشويس:نيشتى إن ناي
pekni25 `nnai : nahmen Pu nahmen
Eptshois  كاطا نيك ميت:بين نوتي
.شنهيت
Pennov5:kata nekmet2enh3t. Pennoetie, kata nek met
Cwtem

`eten`cm3

:

shen hiet.

Hoor onze stemmen: naar Uw grote genade: en  ونجينـا أيها الـرب إلهنا. اسمع صوتنا كعظيـم رحمتـك
red ons o Heer, onze God: naar Uw
.حسب رأفاتك
barmhartigheid.

`nre4er- Efnoetie pie fai roo-oesh, en  إنريف:إفنوتي بي فاي روؤش
ref er peth-na-nef, pie ref er  بي ريف إر:إربيثنا نيف
pe0nane4 : pire4eroikonomin:
ie kono-mien, en nef sootp  إن نيف صوتب:إيكونومين
. انكالوس
`nne4cwtp `nkalwc.
en kaloos.
F5

pi4airwov2

:

O Zorgzame God: de Weldoener: de Goede
Bestierder: van Zijn uitverkorenen.

يا هللا المهتـم صانـع الخيـرات مـدبـر مختاريه
. حسنـا

Pire4erhemi etgor: `nn3`etav- Pie ref er hemie et khor, en  إن ني:بي ريف إرهيمي إتجور
fwt haro4: `fresi22wov `nte
ovon niben: nohem `ntovovgai.

nie etav foot harof, ef ref et-  إفريف:إيطاف فوت هاروف
shiesh shoo-oe ente oe-on :إتشيشؤو انتيه أوأون نيفين
nieven, nohem en toe oe.نوهيم إنطو أوجاي
khai.

De Sterke Bestierder voor hen: die hun toevlucht  المتشـوق لخالص. المـ ّدبـر القـوي لـلملتجئيـن إليه
zoeken bij U: die de verlossing en redding: voor
.ونجـاة كل أحـد
een ieder wenst.

Qen tekmet`xr3ctoc: akcob5 Gen tek met egriestos, ak  أك:خين تيك ميت إخريستوس
nan `mpiegwrh: ari`hmot nan
`mpai`ehoov: enoi `na0nobi.

sobtie nan em pie e-khoorh,  آرى:صوفتي نان إم بي إيجوره
arie ehmot nan em pai إهموت نان إم باى إيه هـؤو
ehoo-oe, en-oi en ath-novie.

. إنؤي إن أثنوفي

In Uw goedheid: heeft U voor ons de nacht
bereid: laat ons deze dag: zonder zonden
doorkomen.

 أنعـم لنـا بهـذا اليـوم. بصالحـك هيأت لنـا الـليـل
.ونحـن بغيـر خطيـة

E0rener`pem`p2a: `e4ai `nnengig Ethren er ep em-epsha, e-fai  إيه فاى إن:إثرين إر إب إم إبشا
en nen zj-iekh e-epshooi,  هاروك:نين جيج إيه إبشوي
`e`p2wi: harok `mpek`m0o: xwric
harok em pek emtho,  خوريس جونت نيم:إمبيك إمثو
gwnt nem mokmek e4hwov.
goories khoont nem mok
.موك ميك إفهؤو
mek ef hoo-oe.

Zodat wij waardig zijn: onze handen naar U op
te heffen: zonder boosheid: of kwade gedachten.

ب وال
ِ لنستحـق أن نـ َرفـع أيدينـا أليـك بغيـر غـض
. فكـر ردىء

Qen tai han`atoovi: covtwn Gen tai han ato-oewie, :خين طاي هان أطو أؤوي
سوطون نين مويت إيخون نيم
nenmwit `eqovn: nem nenmwit soe-toon nen mooit egoen, nem nen mooit  خين إبؤنوف إ:نين مويت إيفول
`ebol:
qen
`povno4
`nte
.نتيه تيك إسكيه بي
evol, gen ep oe-nof ente
tek`ckep3.
tek es ke-pie.
Effen op deze morgen: ons ingaan: en ons
uitgaan: in de vreugde van Uw bescherming.

فى هـذا السحـر سهّـل طرقنـا الـداخليـة
. والخارجيه بسترك المفرح

`ne` hoov

khoo
entek  إن:اثرين جو إنتيك ميثمى
methmie, en ehoo-oe  إن تين هوس إيه:إيهؤو نيفين
`ntenhwc
nieven, en-ten hoos e-tek نيم دافيد بي
:تيك جوم
david khom, nem Davied pie
. ابروفيتيس
profities.

`ntekme0m3i: Ethren

E0rengw
niben:

`etekgom:

nem

pi`prof3t3c.

Zodat wij elke dag: Uw rechtvaardigheid
verkondigen: en Uw kracht prijzen: met David
de profeet:

لننطـق بعـدلـك كل يـوم ونمجـد قـوتـك مع داود
. النبى

P=x=c Zje gen tek hirienie, :جيه خين تيك هيريني
 آنين:بخرستوس بين سوتير
Pen=c=w=r: anenkot antwovn: ge Piegristos Pensootier, a-  جى آن:كوت أنطؤون
nen kot an too-oen, zje
. إرهيلبيس إيه روك
anerhelpic `erok.
an er helpies erok.
Ge

qen

tekhir3n3:

“In Uw vrede: o Christus onze Verlosser: sliepen
en ontwaakten wij: want wij hoopten op U.”

قـائليـن بسالمـك أيها المسيح مخلصنا رقـدنا
.وقمنـا الننا تـوكلنا عليـك

ie Hiep-pe oe peth-nanef, je  بي أو:هيب بيه أو بيثنا نيف
oe pet-holkh e-viel, e-  إى إبتي:بيت هولج ايه فيل
ovpetholg `eb3l: `e`p5ma5
eptie-matie en han esnie-  إفشوب:إنهان إسنيو
ماتي
`nhan`cn3ov: ev2op hi ovma.
joe, ev-shop hie oe-ma.
. هيوما
H3ppe

ovpe0nane4:

Zie, hoe goed en liefelijk: het voor broeders is: ما هـو الحسن وما هـو الحلـو إال إتفـاق إخـو ِة ساكنيـن
om bijeen te komen: in eenheid.
. معـا

Evercvmfwnin: qen ovajap3 Ev-er siemfoonien, gen  خين أو آغابي:إف إر سيمفونين
oe-aghapie emmie, en ev  كا طا: إن إف انجيه ليكى:إممي
`mm3i:
`nevajjelik3:
kata
ankhe-liekie, kata nie
. ني آبوسطولوس
ni`apoctoloc.
apostolos.

Verenigd: in de ware: evangelische liefde: gelijk
de apostelen.

. متـفـقـين بمحبـ ِة حقيقيـ ِة إنجيليـة كمثـل الـرسل

M`fr35

`mpicogen:

`e5`afe Em efrietie em pie so-  إيه تي:إم إفريتي إمبي صوجين

`mP=x=c: e4n3ov `egen 5mort:
2a `e`qr3i `enisalavg.

zjen, e-tie a-fe em  إفنيو إيه:آفيه إم بخرستوس
Piegristos, ef nie-joe ezjen  شا إى إخري:جين تي مورت
tie mort, sha e-egrie e-nie
.إيه ني تشاالفج
et shalav-kh.

Het is als balsem: op het hoofd van Christus:
vloeiend van Zijn baard: tot zijn voeten.

E40whc

`mm3ni

مثـل الطيب على رأس المسيح النازل على الـلحية
.إلى أسفـل الرجليـن

niben: Ef thoohs em mienie  ني:افثوهس إمميني نيفين

nieven, nie gelloi nem nie  نيم ني:خيللوى نيم ني آلو أؤوى
aloo-oewie, nem nie gel  نيم ني ذيا كونيس:خيلشيري
nem shierie, nem nie ziako. تيس
niesties.

niqelloi nem nialwov`i : nem
niqel2iri:
nidi`akonict3c.

En iedere dag zalft: de ouderen en kinderen: de .وم الشيـوخ والصبيـان والفتيـان والخـدام
ِ يمسح كل يـ
jonge mannen: en diakenen.
.بمـزاميـر

Nai `eta4hotpov evcop: `nge Nai etaf hotpoe evsop, enzje :ناى إيطاف هوتبو إفسوب
Pi=p=na
`novkv0ara:
`nc3ov niben.

pie Pnevma eth-oewab, em
`m`fr35 efrietie en oe-kiethara, ev :إنجيه بي إبنيفما اثؤواب
ev`cmov `eF5 esmoe e-Efnoetie en sie-joe  إف إسمو:إمفريتي إنؤكيثارا

=e=0v:

nieven.

.إيه إفنوتي إنسيو نيفين

Dezen die de Heilige Geest: verenigd heeft: als هؤالء الذين ألـ ّفهم الروح القـدس معـا مثل قيثار ِة
een snaarinstrument: altijd God lovend.
.مسبحين هللا كل حين

Qen hanyalmoc nem hanhwc: Gen han epsalmos nem han خين هان ابصالموس نيم هان
hoos, nem han hozie em  نيم هان هوذي إم إبنيفما:هوس
nem hanhwd3 `m=p=n=atikon:
epnevmatiekon, em pie  إمبي إ يهؤو نيم بي إيه:تيكون
`mpi`ehoov nem pi`egwrh: qen ehoo-oe nem pie e-khoorh,  خين إو هيت إن آت:جوره
.كاروف
gen oe-hiet en at ka-roof.
ovh3t n
` atxarw4.
Met psalmen en lofzangen: en geestelijke بمـزاميـر وتسابيح وتـرانيم روحيـة النهار والـليـل بقلـب
liederen: dag en nacht: met een aanhoudend hart.
.ال يفتــر

E0be 5par0enoc

)(ألجل العذراء

voor de Maagd

`mpiovwini: Enth ethmav em pie oe-  إت:إنثو إثماف امبي أوأويني
ooinie, et tajoet em-  آري فاي:طايوت إم ما سنوتي
ettai3ovt `mmacnov5: `are4ai
masnoetie, a-re fai ga pie . بي آخوريطوس:خابي لوغوس
qa pilojoc: pi`axwritoc.
loghos, pie a-gooritos.
N0o

`0mav

U bent de Moeder van het Licht: de vereerde
Moeder Gods: u hebt gedragen: het
Onbevattelijke Woord.

أنت يا أم النور المكرمه والده االله حملت الكلمه
. غير المحوى

Menenca `0remac4: `are1`ohi `ereoi Menensa ethre masf, ar-e o-  آري:ميه نينصا إثريه ماسف
hie e-re oi em parthenos, :أوهي إريه أوي إم بارثيه نوس
`mpar0enoc: qen hanhwc nem
gen han hoos nem han :خين هان هوس نيم هان إسمو
.تين تشيسي إممو
han`cmov: tensici `mmo.
esmoe, ten et-shiesie emmo.
Nadat U Hem hebt gebaard: bleef U een maagd:
met lofzang en met zegening: verhogen wij u.

.  نعظمك بتسابيح وبركات. ومن بعد بقيت عذراء

Ge `n0o4 qen pe4ovw2: nem Zje enthof gen pef oe- :ﭽيه إنثوف خين بيف أوأوش
oosh, nem ep tie-matie em  نيم:نيم إبتي ماتي إمبيف يوت
`p5ma5 `mPe4iwt: nem Pi=p=n=a pef-joot, nem pie Pnevma  أفئي:بي إبنيفما إثؤواب
eth-oewab, af ie af sootie
.أفصوتي إممون
=e=0v: a4`i a4cw5 `mmon.
emmon.

Want door Zijn eigen wil: en het behagen van
Zijn Vader: en de Heilige Geest: kwam Hij en
verloste ons.

النه بارادته ومسره أبيه والروح القدس أتى
. وخلصنا

tentwbh: Anon hoon ten toobh:  إثرين:آنون هون تين طوبه
e0ren2a2ni
evnai:
hiten ethren shash-nie evnai:  هيتين ني:شاشني إفناي
hieten ne presvia: en totf  إن طوتف إمبي ماي:إبرسفيا
ne`precbi`a: n
` tot4 `mpimairwmi.
.رومي
em pie mai roomie.
Anon

hwn

En ook wij bidden: om ontferming te verkrijgen:
door uw voorspraak: bij Hem die de mens
liefheeft.

ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمه بشفاعاتك لدى
. محب البشر

E0be 5par0enoc on ) (وايضا ألجل العذراءeveneens voor de Maagd
estoi noefie et :آبي إسطوي نوفي إت صوتب
sootp, ente te parthenia, af  افشيه ناف:إنتيه تي بارثيه نيا
tepar0eni`a: a42ena4 `e`p2wi:
shenaf e-epshooi, sha pie  شا بي إثرونوس إم:إيه إبشوي
2a pi`0ronoc `mFiwt.
ethronos em Efjoot.
.إفيوت

Api`c0oinov4i

etcwtp:

`nte A-pie

De uitgelezen wierook: van uw maagdelijkheid:
is gestegen naar de troon: van de Vader.

Ehote

البخور المختار الـذى لبتوليتك صعد إلى كرسى
.اآلب

`nte Eho-te pie estoi noefie, :إيه هوتيه بي إسطوي نوفي
ente nie Sheroebiem, nem  نيم ني:إنتيه ني شيروبيم
Niceravim:
nie Serafiem, Maria tie . ماريا تي بارثيه نوس:سيرافيم

pi`c0oinov4i:

Nixerovbim:

nem

Maria` 5par0enoc.

parthenos.

Voortreffelijker dan de wierook: van
Cherubim: en de Serafim: o Maagd Maria.

de

أفضل من بخور الشاروبيم والسارافم يا مريم
. العذراء

Xere 5fe `mberi: 03`eta Fiwt Shere tie fe em verie, thie  ثي إيه:شيريه تي فيه إمفيه ري
e-ta Efjoot thamios, af kas  آف كاس:طا إفيوت ثاميوس
0amioc: a4xac `novma `nemton:
en oe-ma en emton, em  إمبيف شيري:إنوما إن إمطون
`mPe423ri `mmenrit.
pef shierie em menriet.
.إم مينريت
Gegroet zij de nieuwe hemel: die de Vader
schiep: en maakte tot rustplaats: voor Zijn
Geliefde Zoon.

Xere

 وجعلها.السالم للسماء الجديدة التى صنعها اآلب
. موضع راحه البنه الحبيب

`mbacilikon: Shere pie ethronos, em  إم:شيري بي إثرونوس
vasilie-kon, em fie e-toe  إمفي إيه طو فاي:فاسيليكون
`mmo4:
higen
fai emmof, hiezjen nie
. هيجين ني شيروبيم:إمموف

pi`0ronoc:

`mf3`etov4ai
Nixerovbim.

Sheroebiem.

Gegroet zij de Koninklijke Troon: van Hem: die
wordt gedragen: door de Cherubim.

السالم للكرسى الملوكى الذى للمحمول على
.الشاروبيم

`nte Shere tie epros-taties: ente  إنتيه:شيري تي إبروسطاتيس
nen epsie-shie, entho ghar : إنثو غار آليثوس:نين إبسيشي
nenyvx3: `n0o jar `al30wc: pe
aliethoos: pe ep shoe-shoe
.بي إبشوشو إمبين جيه نوس
`p2ov2ov `mpenjenoc.
em pen khe-nos.
Xere

5`proctat3c:

Gegroet zij de Voorspreekster: van onze zielen:
u bent waarlijk: de trots van ons geslacht.

. أنت بالحقيقه فخر جنسنا. السالم لشفيعه نفوسنا

Ari`precbevin `egwn: `w 03e0meh Arie pres ve-vien e-khoon: :آري إبريسفيه فين إيه جون
oo thie ethmeh en ehmot:  ناهرين:أوثي إثميه إن إهموت
`nh
` mot: nahren Pen=c=w=r: Penu
nahren
Pensootier:  بين تشويس إيسوس:بين سوتير
.بخرستوس
I=3c P=x=c.
Pentshois Iesoes Piegristos.
Wees onze voorspraak: o vol van genade: bij
onze Verlosser: onze Heer Jezus Christus.

أشفعى فينا يا ممتلئـة نعمـة لدى مخلصنا ربنا
. يسوع المسيح

qen Hopoos entef takh-ron: gen  خين:هوبوس إنتيف طاجرون
pie nahtie et soe-toon:  أووه:بي ناهتي إت سوطون
pinah5
etcovtwn:
ovoh
oewoh entef er ehmot nan:  إمبي كو:إنتيف إر إهموت نان
`nte4er`hmot nan: `mpixw `ebol em pie ko evol ente nen
.إيفول إنتيه نين نوفي
novie.
`nte nennobi.
Hopwc

`nte4tagron:

Dat Hij ons bevestigt: in het rechte geloof: en .لكى يثبتنا فى االيمان المستقيم وينعم لنا بمغفرة خطايانـا
ons schenkt: de vergiffenis van onze zonden.

`nte Hieten nie epresvia: ente tie  إنتيه تي ثيه:هيتين ني إبريسفيا
theotokos
eth-oe-wab :أوطوكوس إثؤواب ماريا
50e`otokoc =e=0v Mari`a: Pu
Maria: Eptshois arie ehmot  إمبي:إبشويس آري إهموت نان
ari`hmot nan: `mpixw `ebol `nte nan: em pie koo evol ente
.كو إيفول إنتيه نين نوفي
nen
novie.
nennobi.
Hiten

ni`precbi`a:

Door de voorspraak: van de Moeder Gods de
heilige Maria: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.

بشفـاعات والدة اإلله القديسـة مـريـم يـارب أنعـم
. لنـا بمغفـرة خطايانـا

E0be niajjeloc ) ( ألجل المالئكة

voor de Engelen

Hanan2o `n2o: nem han`0ba Han ansho en sho, nem han  نيم هان إثفا إن:هان إنشو إنشو
eth-va en eth-va, en arshie  نيم: إن أرشي آنجيلوس:إثفا
`n0
` ba: `narx3ajjeloc: nem
ankhelos, nem ankhelos ev.آنجيلوس إثؤواب
ajjeloc evovab.
oe-wab.
Duizend maal duizenden: en tienduizend maal
tienduizenden: aartsengelen: en heilige engelen.

ُ
وربوات ربوات رؤساء مالئكـة
ألوف ألوف
. ومالئكـة مقـدسين

Ev`ohi `eratov: `mpe`m0o `mpi- Ev o-hie era-toe, em pe  إمبي إمثو:إفؤهي إيه راطو
emtho em pie ethronos, ente  إنتيه بي:إمبي إثرونوس
`0ronoc: `nte pipantokratwr:
pie Pandokrator, ev-oosh  إفوش إيفول:بانضوكراطور
evw2 `ebol evgw `mmoc.
evol ev-khoo emmos.
.إفجو إمموس
Staan voor de troon: van de Pantokrator: en
roepen uit: zeggende:

وقوف أمام أمام كرسى ضابط الكل صارخين
. قائلين

Ge `xovab `xovab: `xovab qen Zje ek-oe-wab ek-oe-wab,  إكؤواب:جيه إكؤواب إكؤواب
ek-oe-wab gen oe-methmie,  بي أوأو نيم بي:خين أوميثمي
ovme0m3i: pi`wov nem pitai`o:
pie oo-oe nem pie tajo, er . إر إبريه بي إنتي إترياس:طايو
er`prepi `n%`triac.
ep-re-pie en tie Trias.
Heilig heilig: heilig in waarheid: glorie en قدوس قدوس قدوس بالحقيقـة المجد والكرامـة يليقان
eer: komen toe aan de Drie-eenheid.
. بالثالوث

Hiten ni`precbi`a: `nte `pxoroc Hieten nie epresvia, ente ep  إنتيه:هيتين ني إبريسفيا
goros
tierf
ente
nie إبخوروس تيرف إنتيه ني
t3r4 `nte niajjeloc: Pu
ankhelos, Eptshois arie  إبشويس آري إهموت:آنجيلوس
ari`hmot nan: `mpixw `ebol `nte ehmot nan: em pie koo evol  إمبي كو إيفول إنتيه نين:نان
.نوفي
ente nen novie.
nennobi.
Door de voorspraak: van alle koren van engelen: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze zonden.

بشفـاعات جميـع صفـوف يارب أنعم لنا بمغفره
. خطايانا

E0be ni`apoctoloc

) (ألجل الرسل

voor de apostelen

Nenio5 `n`apoctoloc: avhiwi2 Nen jotie en apostolos, av  أفهي:نين يوتي إن آبوسطولوس
hie ooish gen nie ethnos,  خين بي:أويش خين بي إثنوس
qen nie0noc: qen pievajjelion:
gen pie ev ankhelion, ente  إنتيه إيسوس:إف آنجيليكون
`nte I=3c P=x=c.
Iesoes Piegristos.
.بخرستوس
Onze vaders de apostelen: predikten tot de
volken: het evangelie: van Jezus Christus.

آباؤنا الرسل بشروا فى األمم بأنجيل يسوع
. المسيح

egroo-oe shenaf,  هيجين:آبو إخرو أو شيه ناف
hiezjen ep kahie tierf, owoh  أووه نو صاجي:أبكاهي تيرف
t3r4: ovoh novcagi avfoh: 2a
noe sazj-ie av foh, sha av-  شا افريجس إنتي:أف فوه
avr3gc `n5oikovmen3.
riekhs en tie ie-koe-menie.

Apov`qrwov 2ena4: higen `pkahi A-poe

.إيكوميه ني

Hun stemmen klonken voort: over heel het
aangezicht der aarde: en hun woorden reikten: de
einden der wereld.

خرجت أصواتهم الى األرض كلها وبلغ كالمهم
. إلى أقطار المسكونة

Hiten nievx3: `nte nau `nio5 Hieten nie ev-shie, ente na-  إنتيه ناشويس:هيتين ني إفشي
tshois en jotie en apostolos, :آبوسطولوس
إن
إنيوتي
`na
` poctoloc: Pu ari`hmot nan:
Eptshois arie ehmot nan, em  إمبي كو:إبتشويس آري إهموت
.إيفول إنتيه نين نوفي
`mpixw e` bol `nte nennobi.
pie koo evol ente nen novie.
Door de voorbeden: van mijn meesters en vaders
de apostelen: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.

E0be nimartvroc

...... بصلوات سادتى اآلباء الرسل يارب أنعم

) ( ألجل الشهداء

voor de martelaren

Han`xlom `natlwm: a4t3itov Han eklom en atloom, av-  أفتيطو إنجيه:هان إكلوم إن أتلوم
tie toe enzje Eptshois,  هيجين إبخوروس:إبتشويس
`nge Pu: higen `pxoroc t3r4:
hiezjen ep goros tierf, ente
. إنتيه ني مارتيروس:تيرف
`nte nimartvroc.
nie martieros.
Met kronen die niet verwelken: heeft de Heer
gekroond: alle koren: van martelaren.

أكـاليل غير مضمحلـة جعلها الرب على جميع
. صفوف الشهداء

toe khoo-oe af-  جيه أف:أفطو جؤو أف ناهمو
nahmoe, zje av-foot harof,  أف إرشاي نيه:فوت هاروف
avfwt haro4: aver2ai nema4:
av er shai nemaf, gen tef
. خين تيف ميت أورو:ماف
qen te4metovro.
met oero.

A4tovgwov

a4nahmov:

ge Af

Hij heeft hen gered en bewaard: want zij hebben
op Hem gehoopt: ze vierden met Hem: in Zijn
Koninkrijk.

 وعيـ ّدوا معه.أنقذهم وخلصهم النهم التجأوا اليه
.فى ملكوته

Hiten nievx3: `nte `pxoroc t3r4 Hieten nie ev-shie, ente ep  إنتيه إبخوروس:هيتين ني إفشي
goros
tierf
ente
nie
: إنتيه ني مارتيروس:تيرف
`nte nimartvroc: Pu ari`hmot
martieros, Eptshois arie  إمبي كو:إبتشويس آري إهموت
.إيفول إنتيه نين نوفي
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi. ehmot nan, em pie koo evol
ente nen novie.
Door de voorbeden: van alle koren van
martelaren: o Heer schenk ons: de vergiffenis
van onze zonden.

E0be n3e0ovab

..... بصلوات جميع صفوف الشهداء يارب أنعم

) ( ألجل القديسين

voor de heiligen

N3=e=0v `ntak: ev`e`cmov `erok: Nie eth-oewab entak, ev  إف إيه إسمو:ني إثؤواب إنطاك
e-esmoe erok, ev e-sazj-ie  إف إيه صاجي إم إبؤ:إيه روك
`evecagi
`m`p`wov:
`nte
em ep oo-oe, ente tek met
. إنتيه تيك ميت أورو:أو
tekmetovro.
oero.

Uw heiligen: zegenen U: en zij spreken van de
glorie: van Uw Koninkrijk.

.  وينطقون بمجد ملكوتك. قديسوك يباركونك

Panov5: Tek met oero Panoetie, oe-  أوميت:تيك ميت أورو بانوتي
met oero en eneh, owoh tek  أووه تيك ميت:أورو إن إينيه
ovmetovro
`n`eneh:
ovoh
met tshois, sha nie khene-a
. شا ني جيه نيه آتيرو:تشويس
tekmetu: 2a nigene`a t3rov.
tieroe.
Tekmetovro

Uw koninkrijk, mijn God: is een eeuwig
koninkrijk: en Uw heerschappij: is tot alle
generaties.

ملكوتك يا إلهى ملكوت أبدى وربوبيتك إلى كل
. األجيال

Hiten nievx3: `nte `pxoroc t3r4 Hieten nie evshie, ente ep  إنتيه إبخوروس:هيتين ني إفشي
goros tierf ente nie estavro- ني
إنتيه
تيرف
`nte ni`ctavroforoc: nem ni`0m3i
foros, nem nie ethmie nem  نيم ني إثمي:إسطافروفوروس
nem nidikeoc: Pu ari`hmot nie zieke-os, Eptshois arie
 إبتشويس:نيم ني ذيكيه أوس
ehmot
nan,
em
pie
koo
evol
nan: `mpixw `ebol `nte nennobi.
.آري إهموت
ente nen novie.

Door de voorbeden: van alle koren van
kruisdragers: de vromen en rechtvaardigen: o
Heer schenk ons: de vergiffenis van onze
zonden.

بصلوات كافة مصاف البسى الصليب واألبـرار
.... والصديقيـن يارب أنعم

E0be nipatriarx3c
nem ni`prof3t3c

voor de patriarchen
ألجل األباء واألنبياء

Xere `#liac: picofron
`m`prof3t3c: nem Eliceoc:
pe4cwtp `mma03t3c.

en de profeten

Shere Ielie-as, pie sofron  بي صوفرون إم:شيريه إيلياس
em
eprofieties,
nem : نيم إيه ليسه أوس:إبروفيتيس
Eliese-os, pef sootp em
.بيف سوتب إم ماثيتيس
mathities.

Wees gegroet Elia: de ingetogen profeet: en
Elisa: zijn uitverkoren discipel.

.السالم إليليا النبى المتعفف واليشع تلميذه المختار

Pini25 `nre4hiwi2: qen 5xwra Pie nieshtie en ref hie :بي نيشتي إنريف هي أويش
`nte

X<3mi:

pi`apoctoloc:
`nne4erhemi.

ooish, gen tie goora ente
Kiemie,
Markos
pie
pec2orp
apostolos, pes shorp en
ref er-hemie.

Markoc

De grote verkondiger: van het land Egypte: is
Markus de Apostel: haar eerste beheerder.

:خين تي خورا إنتيه كيمي
:ماركوس بي آبوسطولوس
.بيس شورب إنريف إرهيمي

المبشر العظيم فى كوره مصر مرقس الرسول
. مدبرها االول

ethmav em  ماريا:إنثو تي إثماف إم إفنوتي
Efnoetie,
Maria
tie  طوبه إمموف:تي بارثيه نوس
5par0enoc: twbh `mmo4 `egwn:
parthenos, toobh emmof e-  إثريف ناي خا بين:إيه جون
e0re4nai qa penjenoc.
khoon, ethref nai ga pen
.جيه نوس
khenos.

`N0o pe 0`mav `mF5: Mari`a Entho

pe

U bent de Moeder Gods: o Maagd Maria: bid tot
Hem voor ons: dat Hij ons genadig zij.

 أطلبى منه عنا أن. أنت هى أم هللا يا مريم العذراء
. يرحم جنسنا

Pini25 `mpatriarx3c: peniwt Pie nieshtie em patriarshies, :بي نيشتي إم باطريارشيس
penjoot ava Sevieros, fie e-  في إيه طا:بينيوت آفا سيفيروس
abba
Cev`3roc:
f3eta
ta nef esvoo-oewie eth-  إر أؤو:نيف إسفو أوؤي إثؤواب
ne4`cbwov`i
=e=0v:
`erovwini oewab, er oe-ooinie em
.أويني إمبين نوس
pen-noes.
`mpennovc.
De grote patriarch: onze vader abba Severus:
wiens heilige leer: ons verstand heeft verlicht.

البطريرك العظيم أبونا أنبا ساويرس الذى أنارت
. تعاليمه المقدسة عقولنا

abba Penjot en omolo-khieties,  آفا:بينيوت إن أومولوجيه تيس
ava Dioskoros, af mieshie  أفميشي إيه جين:ديوسقوروس
Diockoroc:
a4mi2i
`egen
ezjen pie nahtie, oe-ve nie  أوفيه ني هيه:بي ناهتي
pinah5: ovbe niheretikoc.
heretiekos.
.ريتيكوس
Peniwt

`no` molojit3c:

Onze vader de belijder: abba Dioscorus:
verdedigde het geloof: tegen de ketters.

Nem nenio5 t3rov: `etavrana4
`mPu: `ere pov`cmov =e=0v: 2wpi
nan `novre4rwic.

أبونا المعترف أنبا ديسقورس حارب عن اإليمان
. ضد الهـراطقة

Nem nen jotie tieroe, etav  إيه:نيم نين يوتي تيرو
ranaf em Eptshois, e-re poe  إيه ريه:طافراناف إم إبتشويس
esmoe eth-oewab, shoopi  شوبي نان إن:بي إسمو إثؤواف
nan en oe-ref roois.

En al onze vaders: die de Heer hebben behaagd:
laat hun heilige zegen: een wacht zijn voor ons.

.أوريف رويس

وكل آبائنـا الذيـن أرضوا الرب بركتهم المقدسة
. تكون لنا حارسا

Hiten novevx3: `ari`hmot nan Hieten noe ev-shie, arie  آري إهموت:هيتين نو إفشي
ehmot nan Efnoetie, em pie  إمبي كو إيفول إنتيه:نان إفنوتي
F5: `mpixw `ebol `nte nennobi:
koo evol ente nen novie, . موي نان إن أوسوني:نين نوفي
moi nan `novcw5.
moi nan en oe-sootie.
Door hun voorbeden: o Heer schenk ons: de
vergiffenis van onze zonden: en schenk ons
verlossing.

بصلواتهم أنعـم لنا يا هللا بمغـفـرة خطايانا وأعطنا
. سالما

De beëindiging van de Adam Theotokie
) ( ختام الثاؤطوكيات االدام
Neknai `w Panov5: hanatsi`3pi Nek nai oo Panoetie:  هان: نيك ناى أو بانوتى
han at et-shiepie em  سى أوش:أتتشى إيبى إم موؤ
`mmwov: ceo2 `ema2w: `nge moo-oe:
se-osh
e- . إنجى نيك ميت شينهيت:إيماشو
mashoo: enzje nek met
nekmet2enh3t.
shenhiet.
Uw genadegaven, o mijn God: zijn  وكثيـرة جـدا هى.مـراحمـك يا إلهى غـيـر محصاة
ontelbaar: en hoogst overvloedig: is Uw
.رأفـاتـك
barmhartigheid.
Niteltili `mmovnhwov: ce3p Nie tel-tie-lie emmon : نى تيل تيلى إممون هوؤ
hoo-oe: se-iep en totk  بى كيشو:سى إيبى إنتوتك تيرو
`ntotk t3rov: pike2w `nte `fiom: tieroe: pie ke-sho ente  سيشى ناهرين نيك: انتى أفيوم
efjom: se-kie nahren nek
.فال
cex3 nahren nekbal.
val.
Al de regendruppels: worden geteld door  ورمـل البحـر.قطـرات المطر محصاة عنـدك جميعها
U: en het zand der zee: U heeft het voor
.كائن أمـام عيـنيـك
ogen.
Ie av3r mallon: ninobi `nte Je av-ier mal-lon: nie  نى نوفى: إى آفير ماللون
novie ente ta epsi-shie:  ناى إث أوؤنه:إنتى تا إبسيشى
tayvx3: nai e0ovwnh `ebol: nai eth-oe-oonh evol:
.إيفول إمبيك إمثو باشويس
em pek emtho Pa-tshois.
`mpek`m0o Pau.
Hoe te meer zijn: de zonden van mijn ziel: فكـم بالحـرى خطايـا نفسى هـذه الظاهـرة أمامـك
zichtbaar voor U: o mijn Heer.
.يـاربى

Ninobi `etaiatov: Pau `nnek- Nie novie etai ai-toe: : نى نوفى إيطاى أيتو
Pa-tshois en nek erpoe :باشويس إن نيك إربوميفنى
erpovmev`i: ovde `mper5`h03k: mevie: oe-ze em per tie  إينا:أوذى إمبير تى إهثيك
ethsiek: e-na anomia.
.آنوميا
`ena`anomi`a.
De zonden die ik begaan heb: gedenk ze الخطايـا التى صنعـتها يـاربى ال تـذكـرها وال تحسب
niet mijn Heer: en tel niet: mijn
.آثامى
overtredingen.
Ge pitelwn3c akcotp4: 5- Zje pie telonies ak sot- : جى بى تيلونيس أكسوتيف
pf: tie pornie ak sootie  بى:تى بورنى أكسوتى إمموس
porn3 akcw5 `mmoc: piconi et- emmos: pie sonie et sa  باشويس:سونى إتسا أويى نام
oe-wie nam: Pa-tshois
.أك إريف ميفئى
caov`inam: Pau akerpe4mev`i.
ak er pev mevie.
Want U hebt de tollenaar uitgekozen: de  والـلص.فإن العشـار اختـرتـه والـزانـية خلصتها
zondares verlost: de rover ter rechterzijde:
.اليمـيـن يا سيـدى ذكـرتـه
hebt U gedacht mijn Heer.
`Anok hw Pau: qa pire4ernobi: Anok ho Pa-tshois: ga  خابى: آنوك هو باشويس
pie ref er novie: ma et  ما إتسافوى إنطا:ريف إرنوفى
ma`tcaboi
`nta`iri: sa-voi enta ie-rie: en-oe
. انؤميطانيا:إيرى
metania.
`novmet`anaoi`a.
Leer ook mij: de zondaar: berouw te
betonen: o mijn Heer.

.وأنـا أيضا الخاطىء ياسيـدى علمنى أن أصنـع تــوبـة

an: Zje ek oe-oosh em : جى إك أوؤش إم إفمو آن
efmoe an: em pie ref er  إم إفريتى:إمبى ريفير نوفي
`mpire4ernobi: `m`fr35 `nte4ta- novie: em efrietie entef  إنتيس أونسخ: إنتيف طاستوف
tas tof: entes oon-g
.إنجى تيف إبسيشى
c0o4: `ntecwnq `nge te4yvx3.
enzje tef epsie-shie.
Ge

`xovw2

`m`fmov

Want U wilt niet: de dood van de zondaar: ألنـك ال تشـاء مـوت الخاطىء مثـل أن يـرجـع وتحيـا
maar dat hij zich bekeert: en zijn ziel leeft.
.نـفســه

Matac0on F5: `eqovn `epek- Matas-ton Efnoetie: e-  إيخون: ما طاستون إفنوتى
goen e-pek oe-khai: arie  آرى أوبى:إى بسيك أوجاى
ovgai: `ariov`i neman: kata oe-wie neman: kata tek . كاطا تيك ميت آغاثوس:نيمان
met aghathos.
tekmet`aja0oc.
Leid ons terug, o God: naar Uw
verlossing: handel met ons: volgens Uw
goedheid.

ر ّدنـا يا هللا الى خالصك وعاملـنــا
.كصالحـك

ovoh Zje enthok oe aghathos:  ماروطاهون: أووه إن نائيت
oewoh en na-iet: maroe  إنجى نيك ميت:إنكوليم
`nna`3t: marovtahon `nxwlem: ta-hon en koolem: enzje
.شينهيت
nek met shenhiet.
`nge nekmet2enh3t.
Ge

`n0ok

ov`aja0oc:

Want U bent goed: en genadig: laat Uw  فلتـدركنـا رأفـاتـك سـريعا.ألنـك أنـت صالح ورحـوم
barmhartigheid: snel komen tot ons.
.جـدا
@enh3t qaron t3ren: Pu F5 Shenhiet garon tieren: : شنهيت خارون تيرين
Eptshois
Efnoetie إبشويس إفنوتى بين سوتير أووه
Pen=c=wr: ovoh nai nan: kata Pensootier: oewoh nai  كاطا بيك نيشتى إن:ناى ناى
nan: kata pek nieshtie en
.ناى
pekni25 `nnai.
nai.
Heb erbarmen met ons allen: o Heer God تـرأف علينـا كلنـا أيها الــرب االله مخلصنا وارحمنا
onze Verlosser: ontferm U over ons:
.كعظيـم رحمتـك
volgens Uw grote genade.
Nai `ki` ri `mpovmev`i: `w Penn3b Nai ek ie-rie em poe : ناى إكئيرى إمبو ميفئى
mevie:
o
Pennieb  اكئى:أوبين نيب بخرستوس
P=xc: ek`e2wpi qen tenm35: Piegristos: ek e-shoopie  إكؤش:شوبى خين تين ميتى
gen ten mietie: ek oosh
.إيفول إكجو إمموس
ekw2 `ebol ekgw `mmoc.
evol ek kho emmos.
Gedenk dezen: o Christus onze Meester:  كن فى وسطنـا.هـؤالء أذكـرهـم ياسيـدنا المسيـح
wees onder ons: en roep uit en zeg.
:صارخـا قـائـال

Ge tahir3n3 `anok: 55 `mmoc Zje ta hierienie anok: tie  تى تى: جى طاهيرينى آنوك
tie emmos noo-ten: et إتهيرينى
:نوتين
إمموس
nwten: `thir3n3 `mPaiwt: 5xw hierienie em Pajoot: tie  تى كو إمموس:إمبايوت
ko emmos nemoo-ten.
.نيموتين
`mmoc nemwten.
“Mijn vrede: geef Ik u: de vrede van mijn
Vader: laat Ik u.”

.سـالمى أنـا أعطيـكم سـالم أبى أتـركه معكــم

\\\
` Povro `nte 5hir3n3: moi nan Ep oero ente tie  موى:إ بؤرو إنتي تى هيرينى
hierienie, moi nan en tek  سيم ني نان:نان ا نتيك هيرينى
`ntekhir3n3: cemni nan `ntek- hierienie, sem nie nan
 كانين نوفى نان:انتيك هيرينى
en tek hierienie, ka nen
hir3n3: xa nennobi nan `ebol.
.ايفول
novie nan evol.
O Koning van de vrede, schenk ons Uw vrede,
bevestig in ons Uw vrede en vergeef onze
zonden.

Gwr

`ebol

5ek`kl3ci`a:

`nnigagi:
`aricobt

`nneckim 2a `eneh.

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

`nte Khoor evol en nie khazj-  إنتيه:جور ايفول إن ني جاجى
ie, ente tie eklie-seeja,  آرى سوفت:تى إك اكليسيا
`eroc: arie sovt eros, en nes
. إ ن نيسكيم شا إينيه:إيروس
kiem sha eneh.

Verstrooi de vijanden van de Kerk, versterk haar  إلي: فال تتزعزع: و حصنها:فـرق أعـــداء الكنيســــة
zodat zij niet wankelt, voor altijd.
.األبد

qen Emmano-iel Pennoetie,  خين تى:إممانوئيل بين نوتى
gen ten mietie tienoe,
tenm35 5nov: qen `p`wov `nte gen ep oo-oe ente pef  خين إ بؤو إنتي:ميتى تينو
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب:بيفيوت
joot, nem pie Pnevma
Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v.
eth-oe-wab.
Emmanov3l

Pennov5:

Emmanuël onze God, is nu temidden van ons, in : بمجـــد أبيه: في وسطنا اآلن:عمانوئيــل إلهنــا
de glorie van Zijn Vader, en de Heilige Geest.
.والــروح القـــــدس

`Nte4`cmov `eron t3ren: `nte4- Entef esmoe eron tieren,  إنتيف:إنتيف إسمو إيرون تيرين
entef toe-vo en nen hiet,  إنتيف طا:طوفو إن نين هيت
tovbo `nnenh3t: `nte4talso entef tal-etsho en nie
 إنتيه ني:لتشو إن ني شونى
`nni2wni: `nte nenyvx3 nem shoonie, ente nen epsie. ابسيكى نيم نين سوما
shie
nem
nen
sooma.
nencwma.
Dat Hij ons allen zegent, en onze harten zuivert, : و يشفي أمــراض: و يطهـر قلوبنـا:ليباركنا كلنـا
en de ziekten geneest, van onze zielen en
.نفوسنـا و أجسادنــا
lichamen.

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok oo تين أوأوشت امموك أو بي
Piegristos, nem pek joot  نيم بيك يوت إن:اخرستوس
Pekiwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=na en aghathos, nem pie
: نيم بي إبنيفما إثؤواب:أغاثوس
Pnevma eth-oe-wab, zje .جى آك طونك آكسوتى إممون
=e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
av mask ak sootie
emmon nai nan.
Wij aanbidden U o Christus, met Uw Goede  والـروح:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
. ألنك قمت و خلصتنا:القــدس
en heeft ons verlost.

index الفهرس

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:

يصلى الكاهن أوشية القرابين وبعدها يقول
الشعب تسبحة المالئكة وقدوس اللـه والصالة
الربانية ثم يرتلون مقدمة الذكصولوجيات بلحن
. الفرح

Gebed voor de Offeranden
Twbh
`ejen
nyetfi
`m`vrwous@
`nni;ucia
ni`procvora@
ni`apar,y
nineh ni`c;oinoufi ni`ckepacma
nijwm
`nws@
nikumillion `nte pima`nerswousi@

أوشيــة القـــرابيـن

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-miellion ente pie ma en er
shoo-oe shie,

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,

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

والبكـور
، َاطلبـوا عــن المهتميـنَ بالصعائـ ِد والقـرابين
ِ
، وكتـب القــراء ِة،والستـــور
،والبخور
،ت
ِ والـزيـ
ٍ
ِ
.وأواني المذبــــح

Otloboe 3an el-mohtem-mien belsa-3a-ed wel-karabien, wa el-bekoer wa el-zeet wa el-begoer wa elsetoer wa-kotob el-kera-ah wa-awanie el-mezba7.

Hina `nte P=,=c Pennou]
]sebi`w nwou qen I=l=y=m `nte
`tve@ `ntef,a nennobi nan
`ebol.

hiena ente Piegristos هينا إنتي بخرستوس بيننوتى
Pennoetie tie sheveejo تى شيفيو نؤو خين يروساليم
noo-oe gen Jerosaliem
ente etfe, entef ka nen إنتي إتفي إنتيف كانين نوفى
.نان إيفول
novie nan evol.

opdat Christus onze God hen beloont in het ويغفـر
،لكي المسي ُح إلهُنـا يكافئهم في أورشليـ َم السمائي ِة
َ
Hemelse Jeruzalem en onze zonden vergeeft.
.لنـا خطـايـانــا
Lekei el-Massie7 ielaahna joka-fe-hom fie Oroshaliem el-sa-ma-eejah wa jaghfer lana gata-jana.

de introductie tot de Doxologieën
مقدمة الذوكصولوجيات
Tijdens de Metten
في رفـع بخـور باكــر
Laat ons lofprijzen met de engelen, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, en in
de mensen een welbehagen.”
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.
Heer, Koning van de hemel, God, Almachtige
Vader; Heer, de Ene, Eniggeboren Zoon, Jezus
Christus en de Heilige Geest.

: َفلنـُسب ُح م َع المالئكـة قائليــن
األرض السَّالم وفى
“المجـ ُد للـه في األعالي وعلى
ِ
“.الناس الم َسرة
ِ
ُ
ونعتـرف
.ك
َ  نسجــ ُد لـ.ك
َ  نخد ُمــ.ك
َ  نـُباركــ.ك
َ نـُسّبحــ
ُ  نـْنطــ.ك
 ن ْشكــركَ من أجــلِّ ِعظــم.ك
َ ق بمجــد
َ لـ
،ك
َ َمجــد
َ ضاب
ُ أيها الـربُ المالـ
ط
َ ُ اللـهُ اآلب،ك على السْمــوات
ُ اإلبـن الواحـ ُد الوحيـ ُد يســـو
ُ
،ُع المسيح
ُ والـرب،ِّالكل
.والــرو ُح القــدس
َّ رافــ ُع خطيـة،ابــن اآلب
ُ
،أيهــا الـربُ اإللهُ حمـ ُل اللـه
. ارحمنــا،العالـم

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij
die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U
over ons.
Gij die de zonden der wereld wegneemt,  أيُهـا.ك
َ  اقبـ ُل طلباتنـا إليـ،يا حامـ ُل خطيـَّة العالـم
aanvaard onze smeekbeden.
ْ ُالجالـس
. ارحمنــا،عـن يَميـن أبيـه
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons.
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.

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.
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.

َ . ُك القـدوس
َ
ك العالي ياربى يسـو ُع
َ أنت وحـُد
َ أنت وحـد
. آميـن.ب
المسي ُح والـرو ُح
ِ  مجـدا للـه اآل.القـدس
ِ
.ك القــ ُّدوس إلى األبــ ِد
ِّك كل
َ  وأسب ُح اسمــ،يــوم
َ أباركــ
ٍ
ِ
. آميــن.وإلى أبــ َد األبــ ِد
َّ ،ك يا إلهي
ك هي
َ ألن أوامـر
َ ُمنـ ُذ الليـل رُوحي تُبكـر إليـ
.األرض
نـو ُر على
ِ
ُ
َ
 باكــرا.صرت لي ُمعينــا
 ألنـك،َكنـت أتلــو في طرقـك
ُ
.ك وتــراني
 بالغــداة،صوتي
َ أقــف أمامـ
َ يـاربُ تسم ُع

Trisagion

الثــالثــة التقـــديســات

Heilige
God,
Heilige
Sterke,
Heilige
Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U
over ons.
Heilige
God,
Heilige
Sterke,
Heilige
Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U
over ons.
Heilige
God,
Heilige
Sterke,
Heilige
Onsterfelijke, geboren uit de Maagd, ontferm U
over ons.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons,
Heilige Drie-eenheid, ontferm U over ons.
O Heer, vergeef onze zonden,
o Heer, vergeef onze overtredingen,
o Heer, vergeef onze ongerechtigheden.

الحي الـذي ال
ُ قـُّـدوس، ُّ قــُّدوسُ القـوى،ُقــُّدوسُ اللـه
ُّ
ُ
. ارْ ح ْمنَا،  الذي ولـِد من العذراء،مـوت
َ يـ
الحي الـذي ال
ُ قـُّـدوس، ُّ قــُّدوسُ القـوى،ُقــُّدوسُ اللـه
ُّ
ُ
. ارْ ح ْمنَا،  الذي ولـِد من العذراء،مـوت
َ يـ
الحي الـذي ال
ُ قـُّـدوس، ُّ قــُّدوسُ القـوى،ُقــُّدوسُ اللـه
ُّ
ُ
. ارْ ح ْمنَا،  الذي ولـِد من العذراء،مـوت
َ يـ
أوان
 اآلنَ وك ِّل،ب واالبــ ِن والـرو ُح الـُقـدس
ِ المجـ ُد لآل
ٍ
. آميـن.الدهـور
دهـر
وإلى
ِ
ِ
ُ
.الثالـوث القـدوسُ ارْ ح ْمنـَا
أيُّهـا
ُ
.الثالـوث القـدوسُ ارْ ح ْمنـَا
أيُّهـا
ُ
.الثالـوث القـدوسُ ارْ ح ْمنـَا
أيُّهـا
.يـاربُ ا ْغـفـرْ لنــا خطايـَانا
.يـاربُ ا ْغـفـرْ لنــا آثـا َمنـا
.يـاربُ ا ْغـفـرْ لنــا زالتـَنـا
َ اشفهــ ْم من أجــ ِّل اسمك،َيـاربُ افـْتقـ ْد مــرضى شعبـك
.القــّدوس
. يـاربُ نيح نفــوسهــم،آبا ُؤنــا وإخوتـُنـا الــذيــنَ رقــدوا
ْ يـا
، يامن بال خطيـ ٍة. يـارب ارْ ح ْمنـَا،ـو بال خطيـ ٍة
َ ُمن ه
.ك
َ  واقبـلْ طلباتنـا إليـ،ياربُ اعنـَّا
ُ
َّ
. ياربُ ارْ َحـم.المثلث
ُك المجـ ُد والعـزةُ والتقـديـس
َ ألن لـ
ْ
. آميـن.بـارك
ُياربُّ ارْ َحـم يارب

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.
U die zonder zonde bent, Heer, ontferm U over
ons, U die zonder zonde bent, Heer, help ons en
neem onze smeekbeden aan.
Want aan U komt toe glorie, roem en de
drievoudige heiliging. Heer ontferm U, Heer
ontferm U, Heer zegen ons. Amen.
Maak ons waardig in dankbaarheid te bidden:  أبانــا الــذي في:واجعلنـا مستحقيـن أن نقـول بشكـر
Onze Vader…

....السمــوات

Introductie tot de Doxologieën مقـدمــة الـذكصـولـوجيـات
Xere ne ten5ho `ero: `w 03=e=0v Shere ne ten tie ho ero,
oo thie eth-oe-web
e0meh `n`wov: `etoi `mpar0enoc ethmeh en oo-oe, et oi
`nc3ov niben: 5macnov5 `0mav em parthenos en seejoe
nieven, tie masnoetie
`mP=xc.
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 السالم لك نسالك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل
glorie, altijd Maagd, Moeder Gods, de Moeder
.حين والدة اإلله أم المسيح
van Christus;

Aniov`i `nten`procevx3: `e`p2wi A-nie oe-wie en ten :آنى أوؤى إنتين إيروس إفشى
epros evshie, e-epshooi إيه إبشويس هابيه شيريه إم
ha pe23ri `mmen-rit: `nte4xa ha pe shierie em
 إنتيف كا نين نوفى نان:مينريت
menriet, entef ka nen
nennobi nan `ebol.
.إيفول
novie nan evol.
draag ons gebed op aan Uw geliefde Zoon, opdat
Hij onze zonden vergeeft.

.أصعدى صلواتنا إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا

nan: Shere thie etas miesie  إم:شيريه ثى إيطاس ميسى نان
nan, em pie oe-ooinie
`mpiovwini
`nta`fm3:
P=xc enta efmie, Piegristos :بي أوأويني إنطا إفمى
بخرستوس بين نوتي تي بارثيه
pen noetie, tie parthenos
Pennov5: 5par0enoc =e=0v.
.نوس إثؤواب
eth-oe-wab.
Xere

03`etacmici

Gegroet zij u, heilige Maagd, die ons het ware السالم للتى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء
Licht heeft gebaard, Christus onze God.

.القديسة

Ma5ho `mPu `e`hr3i `egwn: Ma tieho em Eptshois,  إيه إهري:ماتى هو إم إبتشويس
e-ehrie e-khon, entef er  إنتيف إير أوناي نيم:إيه جون
`nte4erovnai nem nenyvx3: oe
nai
nem
nen  إنتيف كا نين نوفي:نين إبسيشي
epsieshie, entef ka nen
`nte4xa nen-nobi nan `ebol.
.نان إيفول
novie nan evol.
Vraag de Heer namens ons dat Hij Zich over onze إسألى الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا
zielen ontfermt en onze zonden vergeeft.

. خطايانا

Mari`am: Tie parthenos Mariam,  تي ثيه:تي بارثيه نوس ماريام
tie theotokos eth-oe-  تي إبروس:أو طوكوس إثؤواب
50e`otokoc =e=0v: 5`procta-t3c wab, tie epros-taties e إنتيه إبجيه:طاتيس إيه تينهوت
ten
hot,
ente
ep
khenos
`etenhot: `nte `pjenoc `nte
.نوس إنتيه تي ميت رومى
ente
tie
met
roomie.
5metrwmi.
%par0enoc

Maagd Maria, heilige Moeder Gods, trouwe أيتها العذراء مريم والدة اإلله القديسة الشفيعة األمينة
voorspraak van het menselijk geslacht,
.لجنس البشرية

`egwn: Arie epres ve-vien eehrie e-khon, nahren
nahren P=xc f3etare`gfo4: Piegristos fie et a-re
hopwc
`nte4er`hmot
nan: ekh-fof, ho-poos entef er
ehmot nan, em pie koo
`mpixw e` bol `nte nennobi.
evol ente nen novie.
Ari`precbevin

`e`hr3i

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 إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ينعم لنا بمغفرة
hebt, dat Hij ons de vergiffenis van onze zonden
.خطايانا
schenkt.

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
parthenos,
tie
oero
`mm3i `na
` l30in3: xere `p2ov2ov emmie en aliethienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere epshoe-shoe ente
.إجفو نان إن إممانوئيل
pen
khenos,
a-re
ekhfo
`nEmmanov3l.
nan en Emmanoe-iel.
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, gegroet السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
zij de trots van ons geslacht, u baarde ons
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
Emmanuël.

`w Ten tie ho a-rie pen
mevie, oo-tie eprosta5`proctat3c `etenhot: nahren ties e-ten hot, nahren
Iesoes
Penu I=3c P=xc: `nte4xa Pentshois
Piegristos, entef ka nen
nennobi nan `ebol.
novie nan evol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voor-spraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
zonden vergeeft.

De 1e Doxologie الذوكصولوجية األولى
Tote rwn a4moh `nra2i: To-te ron af moh en :توتيه رون أفموه إن راشى
rashie, oewoh pen
ovoh penlac qen ov0el3l: gen oe theliel,
Pentshois Iesoes
ge Penu I=3=c P=x=c: avmac4
Egrestos, av masf
Bietle-em.
qen B30leem.

las :أووه بين الس خين أوثيه ليل
zje جيه بين تشويش إيسوس
pie
gen  أف ماسف خين: بخرستوس
. بيت ليه إليم

Onze mond is gevuld met lachen, en onze tong  ألن ربنا يسوع: ولساننا تهليال:حينئذ إمتأل فمنا فرحا
met gejuich, want onze Heer Jezus Christus, is
.  ُولد فى بيت لحم:المسيح
geboren in Bethlehem.

Xere 5baki `mPennov5 : `tpolic Shere tie vakie em :شيريه تى فاكى إم بين نوتى
Pennoetie, et polies ente
`nte
n3etonq:
`fma`n2wpi nie et oon-g, ef ma en  إفما إن:إت بوليس إنتيه إتؤنخ
 إيه تيه:شوبى إن ني ذيكيه أوس
shoopie en nie ziekeos,
`nnidikeoc: e` te 0ai te I=l=3=m.
. ثاى تيه يروساليم
e-te thai te Jerosaliem.
Wees gegroet o stad van onze God, de stad : مسكن الصديقين: مدينة األحياء:السالم لمدينة إلهنا
van de levenden, het huis van de
. التي هى أورشليم
rechtvaardigen – dat is Jeruzalem.
Xere ne `w B30leem: `t-polic Shere ne o Viesle-em, et  إت:شيريه نيه أو بيت ليه إيم
polies en nie eprofieties,  ني إيه:بوليس إن ني إبروفيتيس
`nni`prof3t3c
:
n3- nie etav er eprofietevien,
 إثفيه إبجين:طارنير إبروفيتيفين
etaver`prof3tevin:
e0be ethve ep zj-ien miesie en
. ميسى إن إممانوئيل
Emmanoe-iel.
`pginmici n
` Emmanov3l.
Wees gegroet o Bethlehem, de stad van de  عن: الذين تنبأوا: مدينة األنبياء:السالم لك يا بيت لحم
profeten, die geprofeteerd hebben, over de
. ميالد عمانوئيل
geboorte van Emmanuël.

Apiovwini `nta`fm3i: a42ai nan A-pie oe-ooinie enta ef  أفشاى:آبى أوأوينى إن طا إفمى
mie, af shai nan hoon  خين تى بارثيه:نان هون إمفؤو
hwn `mfoov: qen 5par0enoc em fo-oe, gen tie
 تى شيه ليت إن:نوس ماريام
parthenos Mareejam, tie
Mariam: 52elet `nka0aroc.
. كاثاروس
shelet en katharos.
Het Ware Licht, scheen vandaag over ons,  من مريم: ايضا النور الحقيقي:اليوم أشرق لنا نحن
uit de Maagd Maria, de reine Bruid.
. العروس النقية:العذراء

`mPen=c=w=r: Mareeja as miesie em
Pensootier, pie mai
pimairwmi
`n`aja0oc:
qen roomie en aghathos, gen
ente
tie
B30leem `nte %iovdea: kata Viesle-em
Joeze-a, kata nie esmie
ni`cm3 `nte ni`prof3t3c.
ente nie eprofieties.
Mari`a

acmici

:ماريا أس ميسى إم بين سوتير
:بى ماى رومى إن آغاثوس
خين بيت ليه إيم إنتيه تى يوذيه
 كاطا ني إسمى إنتيه ني:آ
إبروفيتييس

Maria baarde onze Verlosser, de Goede  في: محب البشر الصالح:مريم ولدت مخلصنا
Menslievende, te Bethlehem in Judea,
. كأقوال األنبياء:بيت لحم اليهودية
volgens de uitspraken van de profeten.
#ca`3ac pi`prof3t3c: w2 `ebol Iesa-eejas pie epro-  أوش:إيصائياس بى إبروفيتيس
fieties, oosh evol gen oe :إيفول خين أوإسمى إن ثيه ليل
qen ov`cm3 `n0e-l3l: ge ec`emici esmie en theliel, zje es
:جيه إس إيه ميسى إن إممانوئيل
n
` -Emmanov3l:
Pencwt3r e-miesie en Emmano. بين سوتير إن آغاثوس
iel,
Pensootier
en
`na
` ja0oc.
aghathos.
Jesaja de profeet, riep met een stem van  أنها تلد: بصوت التهليل قائال:أشعياء النبي يصرخ
vreugde: “Zij zal baren Emmanuël, onze
. مخلصنا الصالح:عمانوئيل
Goede Verlosser.”
Ic nif3ov`i ev`eovno4: nem `pkahi Jis nie fie oe-wie ev e- :يس ني فيؤوى إف إيه أونوف
oe nof, nem ep kahie
0el3l:
ge
ac-mici
nan theliel, zje as miesie nan  جيه أسميسى:نيم إبكاهى ثيه ليل
 آنون خانى:نان إن إممانوئيل
`nEmmanov3l:
`anon
qa en Emmanoe-iel, anon
.إخريستيانوس
ga
nie
egrestianos.
ni`xricti`anoc.
Zie, de hemelen verheugen zich, en de  ألنها ولدت لنا: واألرض تتهلل:ها السموات تفرح
aarde verblijdt zich, want zij baarde
.  نحن معشر المسيحيين:عمانوئيل
Emmanuël voor ons, de Christenen.
E0be fai tenoi `nrama`o: qen Esthe fai ten oi en rama- :إثفيه فاى تين أوى إن راما أو
o, gen nie aghathon et
ni`aja0on etg3k `ebol: qen zj-iek evol, gen oe :خين ني آغاثون إتجيك إيفول
:خين أوناهتى تين إريبصالين
ovnah5 teneryalin: engw nahtie ten er epsalien, en
. إنجو إمموس جيه الليلويا
kho
emmos
zje
`mmoc ge =a=l.
allieloeja.
Daarom zijn wij rijk, met volmaakte gaven, en  وبإيمان: بالخيرات الكاملة:من أجل هذا نحن أغنياء
zingen wij met geloof, zeggende Halleluja.

.  قائلين هلليلويا:نرتل

allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja
allieloeja, إيسوس بخرستوس إبشرى إم
`P23ri `mF5: avmac4 qen Iesoes
Piegristos  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Epshierie em Efnoetie,
. إيم
B30leem.
av masf gen Bietle-em.

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c Allieloeja

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja,  يسوع المسيح إبن:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Jezus Christus de Zoon van God, is
.  ُولد فى بيت لحم:اللـه
geboren in Bethlehem.
Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot  نيم بيفيوت إن:بى ناف
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
tot in eeuwigheid.

index الفهرس

De 2e Doxologie الذوكصولوجية الثانية
Pi`ouai
`ebolqen
]`Triac@
pi`omooucioc
nem
`Viwt@
`etafnau
`epen;ebio@
nem
tenmetbwk etoi `nsasi.

Pie oewai evol gen tie
Trias, pie omo-oesios
nem Efjoot, etaf nav epen thevio, nem ten met
vook et-oi en shashie.

Toen de Ene van de Drie-eenheid, één in wezen met de
Vader, neerkeek op onze verdrukkingen, en onze bittere
slavernij –

Afrek nivyou`i `nte nivyou`i@ af`i
`e`;mytra
`n]par;enoc@
af`errwmi `mpenry]@ saten
`vnobi `mmauatf.

Etaumacf qen By;leem@ kata
ni`cmy
`nte
ni`provytyc@
aftoujon afcw] `mmon@ je
`anon pe peflaoc.

: لما نظر إلى ذلنا: المساوى لآلب:الواحد من الثالوث
. وعبوديتنا المرة

Af-rek nie fie-oewie ente
nie fie-oewie, af-ie eethmietra en tie parthenos,
af er roomie em pen rietie,
sha-ten ef novie em
mavatf.

neigde Hij de hemel der hemelen, en kwam tot de schoot
van de Maagd, Hij werd mens gelijk aan ons, als Enige
zonder zonde.

بىىىىىى أوواى إيفىىىىىول خىىىىىين تىىىىىى
 بىىى أوموأوسىىيوس نىىيم:إتريىىاس
 إيىىه طىىاف نىىاف إيىىه بىىين:إفيىىوت
 نيم تين ميت فوك إتؤى إن:ثيفيو
.شاشى

أفيرك ني فيؤوى إنتيه ني
 أفنى إيه إثميترا إن ثى:فيؤوى
 أفئير يومى إم بين:بارثيه نوس
ريتى ك شاتين إفنوفى
. إممافاطف

 وصار: وأتى إلى بطن العذراء:طأطأ سماء السموات
.  بدون الخطية وحدها:إنسانا مثلنا

Etav masf gen Biethle- :إيه طاف ماسف خين فيثليه إيم
em, kata nie esmie enten كاطا ني إسمى إنتيه ني
nie eprofities, af toe khon
af sootie emmon, zje anon  أفطوجون أفسوتى:إبروفيتيس
.  جيه آنون بيه الؤس:إممون
pe pef la-os.

Toen Hij werd geboren in Bethlehem, volgens de
uitspraken van de profeten, heeft Hij ons gered en
verlost, want wij zijn Zijn volk.

: أنقذنا وخلصنا: كأقوال األنبياء:لما ُولـ ِد فى بيت لحم
. ألننا نحن شعبه

Etafkyn an efoi `nnou]@ af`i
afswpi `nsyri `nrwmi@ alla
`n;of pe V] `mmyi@ af`i ouoh
afcw] `mmon.

Etaf kien an ef oi en :إيه طاف كين آن إفؤى إن نوتى
noetie, af-ie af shoopie en :أفئى أفشوبى إن ئيرى إن رومى
shierie en roomie, alla  أفئى:ألال إنثوف بيه إفنوتي إممى
enthof pe Efnoetie emmie,
.أووه أفسوتى إممون
af-ie oewoh af sootie
emmon.

Hij hield niet op Goddelijk te zijn – Hij kwam en : لكنه هو اإلله الحقيقى: وصار إبن بشـر:لم يزل إلها
werd de Zoon des Mensen – maar Hij is de Ware
. أتى وخلصنا
God, die kwam en ons verloste.

allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja
allieloeja, إيسوس بخرستوس إبشرى إم
`P23ri `mF5: avmac4 qen Iesoes
Piegristos  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Epshierie em Efnoetie,
. إيم
B30leem.
av masf gen Biethle-em.

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c Allieloeja

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus  يسوع المسيح إبن:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Christus de Zoon van God, is geboren in
.  ُولد فى بيت لحم:اللـه
Bethlehem.

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot en  نيم بيفيوت إن:بى ناف
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem aghathos,
nem
pie
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen tie noe nem sha eneh.
`eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
eeuwigheid.

index الفهرس

De 3e Doxologie الذوكصولوجية الثالثة
Amwni tyrou `ntenouwst@
`mPen=o=c I=y=c P=,=c@ vy`etacmacf
`nje ]par;enoc@ ectob `nje
tecpar;enia.

Amooinie tieroe en ten
oe-oosht, em Pentshois
Iesoes Piegristos, fie etas
masf enzje tie parthenos,
estob enzje tes parthenia.

،آموينى تيرو إنتين أوؤشت
إيسوس
شويس
إمبين
 في إيطاس ماسف،بخريستوس
 استوب،إنﭽى تى بارثينوس
.إنﭽى تيس بارثينيا

Komt allen om te knielen, voor onze Heer Jezus  الذى ولدته، لربنا يسوع المسيح،تعالوا جميعا لنسجد
Christus, die geboren is uit de Maagd, terwijl
. وبتوليتها مختومة،العذراء
haar maagdelijkheid verzegeld bleef.

Au`i `nje nimagoc@ auouwst
`mV]
qen
By;leem@
vy`etacmacf `nje ]par;enoc@
`ete Pen=o=c I=y=c P=,=c.

Av-ie enzje nie makhos,
avo e-oosht em Efnoetie
gen Biethle-em, fie etas
masf enzje tie parthenos,
e-te Pentshois Iesoes
Piegristos.

،أفئى إنﭽى نى ماجوس
،آفؤؤشت إمفنوتى خين ڤيثليئيم
فى إطاس ماسف إنﭽى تى
 ايتى بينشويس،بارثينوس
.إيسوس بخرستوس

De Wijzen kwamen, en knielden in Bethlehem  الذى ولدته، وسجدوا هلل فى بيت لحم،أتى المجوس
neer voor God, die geboren is uit de Maagd;
. ربنا يسوع المسيح،العذراء
onze Heer Jezus Christus.

Nictratia `nte `tve@ au;wou]
`eqoun nem nou`ery`ou@ euhwc
`eV]
qen
By;leem@
vy`etacmacf `nje ]par;enoc.

Nie stratia ente etfe, av  أفثوؤتى،نيستراتيا انتى اتفى
thoo-oetie e-goen nem  إفهوس إى،إخون نيم نو إرو ؤ
noe e-rie-joe, ev hoos e-  في ايطاس،إفنوتى خين ڤيثليئيم
Efnoetie gen Biethle-em,
.ماسف إنﭽى تى بارثينوس
fie etas masf enzje tie
parthenos.

De hemelse machten, verzamelden zich, en in ، مسبحين هللا فى بيت لحم، اجتمعوا معا،جند السماء
Bethlehem prezen zij God, die geboren is uit de
.الذى ولدته العذراء
Maagd.

Euws `ebol eujw `mmoc@ je
`ou`w`ou qen ny`et[oci `mV]@ nem
ouhiryny hijen pikahi@ nem
ou]ma] qen nirwmi.

Ev oosh evol ev khoo
emmos, zje oe-oo-oe gen
nie et etshosie em
Efnoetie, nem oe hierinie
hiezjen pie kahie, nem oe
tie matie gen nie roomie.

 چى،أفؤش إيڤول إڤجو إمموس
أوو أو أووخين نى إتتشوسى
 نيم أو هيرينى هيﭽين،إمفنوتى
 نيم أوتى ماتى خين،بى كاهى
.نى رومى

Roepende en zeggende: “Ere zij God in den  وعلى األرض، المجد هلل فى األعالى،صارخين قائلين
Hoge, vrede op aarde, en in de mensen een
. وفى الناس المسرة،السالم
welbehagen.”

Yppe au`i `nje hanmagoc@ `ebol
capeiebt
`eIeroucalym@
je
af;wn vy`etaumacf@ `pouro `nte
niIoudai.

Iep-pe av-ie enzje han ،إببى أڤئى إنﭽى هان ماجوس
makhos, evol sa pe-jevt ،إڤول سابييڤت إى ييروساليم
e-Jerosaliem, zje af ،چى أفثون في ايطاف ماسف
thoon fie etav masf, ep
.إبؤرو إنتى نى يوذاى
oero ente nie Joedai.

Zie, Wijzen uit het Oosten, kwamen te ، من المشرق إلي أورشليم قائلين،وإذا مجوس قد أتوا
Jeruzalem, en vroegen: “Waar is de geborene, de
. ملك اليهود،أين هو المولود
Koning der Joden.”

`:metcai`e
`nte
pefciou@
aferouwini qen ten,wra@ `ere
han`cqai `cqyout `erof@ an`i
`ntenouwst `mmof.

Eth met sa-je ente pef
sie-joe, af er oe-ooinie
gen ten goora, e-re han
es gai esgie-oet erof, anie en ten oe-oosht
emmof.

،إثميت ساي إى انتى بيف سييو
،أفير أوؤينى خين تين كورا
إيرى هان إسخاى إسخيوت
 آنئى إنتين أوؤشت،إيروف
.إمموف

“De glans van Zijn ster, heeft geschenen in ons ، وعليه كتابات مكتوبة، أضاء فى كورتنا،بهاء نجمه
land, zoals over Hem geschreven staat, en wij
.فأتينا لنسجد له
zijn gekomen om voor Hem te knielen.”

Yca`yac pi`provytyc@ va `t`cmy
`m`provytiky@ af`er`provyteuin@
e;be `pjinmici `mP=,=c.

Iesa-iejas pie eprofities, fa  فا،إي سائياس بى إبروفيتيس
et esmie em eprofitiekie,  آفئير،إت إسمى إم ابروفيتيكى
af er eprofietevien, ethve  إثڤى إبﭽين ميسى،إبروفيتيفين
ep zj-ien miesie em
.إمبخرستوس
Piegristos.

Jesaja de profeet, met de profetische stem, heeft  ميالد، تنبأ من أجل، ذو الصوت النبوي،أشعياء النبى
geprofeteerd, over de geboorte van Christus.
.المسيح

Nimagoc `etau`i sarof@ ausini
e;bytf qen ou`cpoudy@ je
af;wn vy`etaumacf@ `pouro `nte
niIoudai.

Nie makhos etav ie ،نى ماجوس إيطاڤئى شاروف
sharof, av shienie ethvietf ،أڤشينى اثڤيتف خين أو اسبوذى
gen oe espoezie, zje af- ،چى أفثون في إيطاڤ ماسف
thoon fie etav masf, ep
.إبؤرو إنتى نى يوذاى
oeroe ente nie Joedai.

En toen de Wijzen aankwamen, zochten zij Hem  قائلين أين هو، بحثوا عنه بإجتهاد،ولما جاء المجوس
vurig, en vroegen: “Waar is de geborene, de
. ملك اليهود،المولود
Koning der Joden.”

Etafcwtem
`nje
`Yrwdyc@
af`erho] ouoh af`s;orter@ nem
Ieroucalym
tyrc
nemaf@
ouho] ac`i `ejw`ou.

Etaf
sootem
enzje ،إطاف سوتيم إنﭽى إيروذيس
Ieroozies, af er hotie ،إفئير هوتى أووه أف إشتوتير
oewoh af eshtor-ter, nem ،نيم ييروساليم تيرس نيماف
Jerosaliem tiers nemaf, oe
.أوهوتى أسئى إيجوؤ
hotie as-ie ekhoo-oe.

Toen Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij, en  وجميع أورشليم، خاف واضطرب،لما سمع هيرودس
geheel Jeruzalem met hem, en vrees beving hen.
. ووقع عليهم خوف،معه

Pairy] afmou] `enimagoc@ `n,wp
afouorpou
`eBy;leem@
je
`aretennajimi
`mpi`alou@
vy`etaumacf qen pima `ete `mmau.

Pai rietie af moetie e-nie
makhos, en koop af oeorp-oe e-Biethle-em, zje
a-re ten na zj-iemie em
pie a-loe, fie etav masf
gen pie ma e-te emmav.

،باي ريتى أفموتى إينى ماجوس
،انكوب أف ؤأوربو إى ڤيثليئيم
،چى آريتين ناچيمى إمبى آلو
في إيطاف ماسف خين بى ما
.إيتى إمماف

Toen riep hij de Wijzen in het geheim, en hij liet ، وأرسلهم إلى بيت لحم قائال،ولذلك دعا المجوس سرا
hen naar Bethlehem gaan, en zei: “Jullie zullen
. ولد فى ذلك الموضع،ستجدون الصبى الذى
het kind vinden, dat daar geboren is.”

Oupar;enia `n`atbwl
oujinmici
efjyk
niman`ecw`ou
aunau
au`cmou `eV] sa `ebol.

`ebol@
`ebol@
`ebol@

Oe parthenia en at vool ،أو بارثينيا إن آتڤول إڤول
evol, oe zj-ien miesie ef ،أوچينميسى إفجوك إڤول
zj-iek evol, nie man esoo-  أڤ،نيمان إيسوؤ أڤناڤ إيڤول
oe av nav evol, av esmoe
.إسمو إى إفنوتى شا إيڤول
e-Efnoetie sha evol.

Een verzegelde maagdelijkheid, en een  وسبحوا، الرعاه نظروا، وميالد كامل،بتوليه غير منحله
volmaakte geboorte. De herders keken toe, en
.هللا
prezen God.

E;be
vai
tenhwc
`erof@
tenouwst `e`pswi harof@ e;be
ny`etauranaf@ `ntefer ounai
nem nen'u,y.

Ethve fai ten hoos erof,
ten oe-oosht e-epshooi
harof, ethve nie etav
ranaf, entef er oe-nai
nem nen epsieshie.

،إثڤى فاى تين هوس إيروف
تين أوؤشت إى إبشويى
 اثڤى نى إيطاف،هاروف
 إنتين ئير أوناى نيم،راناف
.نين إبسيشى

Daarom prijzen wij Hem, en aanbidden Hem, ، من أجل الذين أرضوه، ونسجد له،من أجل هذا نسبحه
opdat Hij genade heeft over onze zielen, omwille
.لكى يصنع رحمه مع نفوسنا
van hen die Hem hebben behaagd.

allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja
allieloeja, إيسوس بخرستوس إبشرى إم
`P23ri `mF5: avmac4 qen Iesoes
Piegristos  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Epshierie em Efnoetie,
. إيم
B30leem.
av masf gen Biethle-em.

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c Allieloeja

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus  يسوع المسيح إبن:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Christus de Zoon van God, is geboren in
.  ُولد فى بيت لحم:اللـه
Bethlehem.

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot  نيم بيفيوت إن:بى ناف
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
eeuwigheid.

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.

ثم تقال ذكصولوجية السيدة العذراء ؛
ثم ما يالئم من الذوكصولوجيات ثم يقال ختام
. الذوكصولوجيات وقانون اإليمان
يصلى الكاهن أوشية اإلنجيل ؛ ثم ُيقرأ المزمور
. واإلنجيل باللحن وتختم صالة باكر كالمعتاد

Afsluiting van de Doxologieën
Swpi `n;o `ere comc `ejwn@ qen
nima et[oci etere,y `nqytou@ `w
ten¡ `nnyb tyren ];e`otokoc@
etoi `mpar-;enoc `ncyou niben.

ختـام الــذكصــولــوجيــــات

Shoopie entho e-re soms ekhoon, gen nie ma etetshosie 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 ت
ِ  التي أن، في المواضع العالية،ت ناظـرة علينا
ِ كوني أن
bent, o ons aller vrouwe de Moeder Gods, de . والـدة اإلله العـذراء كل حيـن،كائنة فيها يا سيدتنـا كلنا
Altijd-Maagd.

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  أن يـرفـع، ُمخلِصنـا الصالح،إســـألي الــذي ولـدتـ ِه
Verlosser, dat Hij van ons alle smarten
. ويُقـرر لنـا سالمه،عنـا هــذه األتعـاب
wegneemt, en in ons Zijn vrede bevestigt.

ne
oo
tie  تي:شيريه ني أوتي بارثيه نوس
Xere ne `w 5par0enoc: 5ovrw Shere
parthenos,
tie
oero
`mm3i `na
` l30in3: xere `p2ov2ov emmie en aliethienie,  شيريه:أورو إممي إن آليثيني
 آريه:إبشوشو إنتيه بينجيه نوس
`nte penjenoc: `are`gfo nan shere epshoe-shoe ente
.إجفو نان إن إممانوئيل
pen khenos, a-re ekhfo
`nEmmanov3l.
nan en Emmanoe-iel.
Gegroet zij u o Maagd, de ware Koningin, السالم لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السالم
gegroet zij de trots van ons geslacht, u baarde
.لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
ons Emmanuël.

`w Ten tie ho a-rie pen
mevie, oo-tie eprosta5`proctat3c `etenhot: nahren ties e-ten hot, nahren
Iesoes
Penu I=3c P=xc: `nte4xa Pentshois
Piegristos, entef ka nen
nennobi nan `ebol.
novie nan evol.
Ten5ho

`aripenmevi:

 أوتى:تين تيهو آرى بين ميفئى
:إبروس طاتيس إيه تينهوت
ناهرين بين شويس إيسوس
 إ نتيف كا نين نوفى:بخرستوس
.نان إيفول

Wij vragen u, gedenk ons, o trouwe voorspraak, نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع
voor onze Heer Jezus Christus, dat Hij onze
.المسيح ليغفر لنا خطايانا
zonden vergeeft.

Begin van de Geloofsbelijdenis
Wij verheffen u, Moeder van het ware Licht, wij
verheerlijken u, heilige Moeder Gods, want u
baarde ons de Verlosser van de wereld; Hij
kwam en verloste onze zielen.
Glorie zij U, onze Meester en Koning, Christus,
trots van de apostelen, kroon van de martelaren,
blijdschap
van
de
rechtvaardigen,
standvastigheid van de kerken, vergeving van de
zonden.
Wij verkondigen de Heilige Drie-eenheid; de
Ene God. Wij aanbidden Hem, wij verheerlijken
Hem.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

بــدء قـانـــــون اإليمــان

 ون ُمجـدك أيتُهـا العـذرا ُء،نُعظمـك يَا أ ُّم النـو ُر الحقيق ّي
ُت لنـا ُمخلص
ِ ك ولـد
ِ  ألنــ، َوالـدةُ اإلل ِه،ُالقـديســة
.وخلص نفُــوسنـا
 أتى،العالــم
َ
 فخــ ُر،ك يـَـا سيــ ُدنـا و َملكنـا المسي ُح
َ المجــ ُد لــ
، إكليـ ُل ال ُّشهــداء،الــر ُّســل
ُ  ثبــ،صديقيــن
ُ  غـ ُفــ،ات الكنائـس
.ران الخطايـَـا
ِّ تهليــ ُل ال
ُ  الهــ،نـ ُبشـ ُر بالثالــوث القــدوس
ُ  نسجـــ ُد لـه،وت واحــ ُد
.ُونـ ُم ّجـده
. أميــن. يـاربُ بـارك. يـاربُ ارحْ ــم.يـاربُ ارحْ ــم

Geloofsbelijdenis (Credo)
In waarheid geloven wij in één God: de
Almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Wij geloven in één Heer Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God
uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in
wezen met de Vader, en door wie alles
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de Heilige Geest en uit de
Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd
voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus.
Hij heeft geleden, is begraven en is verrezen uit
de doden op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de
rechterhand van Zijn Vader. Hij zal wederkomen
in Zijn heerlijkheid om te oordelen de levenden
en de doden, aan Zijn rijk komt geen einde.
Ja, wij geloven in de Heilige Geest die Heer is
en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader,
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt
aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft
door de profeten.
Wij geloven in de Ene, Heilige, Universele en
Apostolische Kerk. Wij belijden één doopsel tot
vergeving van de zonden.

Tenjoust `ebol qa `thy
`n]`anactacic `nte nirefmwout@
nem piwnq `nte pi`e`wn e;nyou@
`amyn.

قــانـون اإليمــان

، ضابطُ الك ِّل، ُ اللـهُ اآلب،بالحقيقـة نـ ُؤمـ ُن بإل ِه واحــ ِد
ُ خالـ
. ما يُـ َرى وما ال يُــ َرى،ق ال َّسماء واألرض
ُ ب واح ٍد يسو
ُ ُ نـ
، ابـ ُن اللـه الـوحيـد،ع المسي ُح
ٍ ؤمن بـر
ُ إله،ور
ِ  نـو ُر من نـ،المولـو ُد من اآلب قـ َ ْبل ك َل الدهُّـور
ُ حـ
 مساو لآلب في،ق
ٍ  مـولـو ُد غيـ َر مخلو،ق
ِ ق من إله حـ
.شئ
ٍ  الـذي به كانَ ك َل،الجـوهـ ِر
ْ ،من أجْ لنـا نحــ ُن البشـ ُر
ْ هــذا الـذي
،ومن أجـ ِّل خالصنا
ْ
ْ  وتجســ َد،نـز َل من ال َّسماء
ومن
من الــروح القُــدس
ب عنــا على عهـــد
َ  ُوصلِـ،س
َ  وتأنــ،مريــ َم العــذراء
.س البـ ُنطي
َ بيـالطُـ
وتألـ َم وقـ ُبِـ َر وقـا َم من األمـوات في اليـوم الثالث كمـا في
،الـ ُكتــب
،س عــن يميــن أبيــ ِه
َ  وجلـ،صعــ َد إلى ال َّسمــوات
َ و
َ األحيــا َء واأل ْمــ
،وات
َوأيضا يأتي في مجــد ِه ليـُـديـن
َ
.س لمـ ُل ِكـه انقضــا ُء
َ الــذي ليـ
ُ  الـربُ المحيى ال ُمنبثـ،نعــْم نُـؤمــ ُن بالــروح الـ ُقــدس
ق
.مــ ْن اآلب
ُ  الناطــ،نسجــ ُد له ونـ ُم ّجــدهُ مع اآلب واالبـن
ق في
.األنبيـــــاء
ُ  ونعتــ.وبكنيســ ٍة واحـد ٍة مقــدسـ ٍة جامعـ ٍة رســوليــ ٍة
رف
.بمعمــوديـ ٍة واحــد ٍة لمغفـــرة الخطايـــــا

Ten khoest evol ga et تين جوشت إيفـول خا إتهي إن
hie in tie anastasies ente تي آناسطاسيس إنتي ني إيريف
nie ref moo-oet nem pie موؤوت نيم بي اونخ إنتي بي إيه
on-g ente pie e-oon
.أو ني إسنيـو آمين
ethneejoe, amien.

En verwachten wij de opstanding van de doden en وننتظــــــر قيامـــة األمــــوات وحيـاة الدهـــــــر اآلتي
het leven van het komende rijk. Amen.
.آميــــــــن

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

:الليلويا
الليلويا
A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5: Allieloeja, allieloeja, Iesoes إيسوس
Piegristos Epshierie em :بخرستوس ابشيرى ام إفنوتى
acmac4 `nge 5par0enoc qen Efnoetie, asmasf enzje tie :اسماسف إنجيه تى بارثينوس
parthenos gen Biethlee-eem
B30leem `nte 5Iovde`a kata ente tie Joeze-a kata nie خين بيتلى ئيم إنتيه تي يوذيه آ
esmie em eprofietiekon, كا طا ني إسمى إيم
ni`cm3 `m`provf3tikon: =a=l =a=l.
. الليلويا الليلويا:ابروفيتيكون
allieloeja allieloeja.
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is geboren uit de maagd, te Bethlehem in
Judea, volgens de profetische uitspraken,
Halleluja Halleluja.

 ولـدته العذراء: يسوع المسيح إبن اللـه:هلليلويا هلليلويا
 هلليلويا:فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية
.هلليلويا

Het Responsorium van het EvangelieVespers
مرد اإلنجيل في عشية عيد الميالد
allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja
allieloeja, إيسوس بخرستوس إبشرى إم
`P23ri `mF5: avmac4 qen Iesoes
Piegristos  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Epshierie em Efnoetie,
. إيم
B30leem.
av masf gen Bietle-em.

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c Allieloeja

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja,  يسوع المسيح إبن:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Jezus Christus de Zoon van God, is
.  ُولد فى بيت لحم:اللـه
geboren in Bethlehem.
Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie  نيم بيفيوت إن:بى ناف
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede  والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
Vader, en de Heilige Geest, van nu aan en tot in
.  من اآلن وإلى األبد:القدس
eeuwigheid.

Je `f`cmarwout `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
 تين او أوشت: اتجيك ايفول
. امموس تينتى او ناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث
Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij
. نسجـد له ونمجـده.الكـامـل
aanbidden en verheerlijken Hem.

Het Responsorium van het Evangelie Metten
مرد اإلنجيل في باكر عيد الميالد
ovoh Zje pie at sariks af etshie
sariks, oewoh pie loghos
pilojoc
a4`q0ai:
piatarx3 af eg-thai, pie at arshie af
a4erh3tc: piatc3ov a42wpi qa er hiets, pie at sie-joe af
shoopie ga oe egronos.
ov`xronoc.
Ge

piatcar7

a4sicar7:

چيه بى أت صاركس أفتشى
 أووه بى لوغوس أف. صاركس
 بى أت أرشى أف. إخثاى
 بى أتسيّو أفشوبى خا. إرهيتس
. أو إخرونوس

Want Hij zonder lichaam nam een lichaam aan,  غير المبتدئ. ألن غير المتجسد تجسد والكلمة تجسم
het Woord is vlees geworden, Hij zonder begin
.  وغير الزمنى صار تحت الزمن. ابتدأ
begon, en de Eeuwige werd tijdelijk.

allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja
allieloeja, إيسوس بخرستوس إبشرى إم
`P23ri `mF5: avmac4 qen Iesoes
Piegristos  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Epshierie em Efnoetie,
. إيم
B30leem.
av masf gen Bietle-em.

A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c Allieloeja

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus
Christus de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.

 يسوع المسيح إبن:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
.  ُولد فى بيت لحم:اللـه

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem en aghathos, nem pie  نيم بيفيوت إن:بى ناف
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen
tie
noe
nem
sha
`eneh.
eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en
de Heilige Geest, van nu aan en tot in eeuwigheid.

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem
`Psyri nem pi `Pneuma `e;ouab@
]`triac etjyk `ebol@ tenouwst
`mmoc ten]`wounac>

 والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
.  من اآلن وإلى األبد:القدس

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
 تين او أوشت: اتجيك ايفول
. امموس تينتى او ناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث
Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij
. نسجـد له ونمجـده.الكـامـل
aanbidden en verheerlijken Hem.

De Afsluitende Canon
ما يقال في قانون الختام
Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w
ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke
`ai` ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn.

Amien allieloja, zoksa آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو
Patrie ke Eejo ke akhio  كي نين كى. كى آجيو إبنفماتى
Pnevmatie. Ke nien ke a- آأى كى إسطوس إى أو ناس
ie ke is toes e-oo-nas toon
.طون إى اونون آمين
e-oo-noon amien.

Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de  المجـد لآلب واإلبـن والــــروح.آميـــن هلليلــويــا
Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in
. اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن،القـــدس
de eeuwen der eeuwen. Amen.

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

. ربنــــا يســـــوع المسيح:نصـرخ قائليـن

em Efnoetie,  اسماسف:ابشيرى ام إفنوتى
asmasf enzje tie parthenos  خين بيت:إنجيه تى بارثينوس
5par0enoc qen B30leem `nte gen Biethlee-eem ente tie لى ئيم إنتيه تي يوذيه آ كا طا ني
Joeze-a kata nie esmie em
.إسمى إيم ابروفيتيكون
5Iovde`a
kata
ni`cm3 eprofietiekon.

`P23ri

`mF5: acmac4 `nge Epshierie

`m`provf3tikon.
de Zoon van God, is geboren uit de maagd, te
Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken

Cw] `mmon ouoh nai nan@

 ولـدته العذراء: يسوع المسيح إبن اللـه:هلليلويا هلليلويا
 هلليلويا:فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية
.هلليلويا

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,  كيري إليسون. كيري إليسون
Kyrië evlo-khieson amien,
كيريه إفلو جيسون آمين

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

. آميـن. يـاربُ بـارك، يــاربُ ارحْ ــم،يـاربُ ارحْ ــم

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic esmoe eroi esmoe eroi, is  يس. إزمو إروى.إزمو إروى
tie metanja, koo nie evol تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى
]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw
khoo em pie esmoe.
.إزمو
`mpi`cmou.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.  قـُـل. اغفــروا لي.ي هـا المطـانيـة
َّ بـاركـوا علـ
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.َالبـركــة

index الفهرس

De liturgie طقس قداس عيد الميالد
In de nacht van Kerst worden geen
psalmen gebeden, maar begint men het
Offertorium met de processie waarbij de
diakens kaarsen, kruizen en vaandels
dragen. De gelovigen zingen de hymne
van de vrede. Na het dankgebed en de
absolutie zingt men zoals gewoon de
hymne van het wierookvat (taisouri) en
de voorbeden:

يدخل األب األسقف واألباء الكهنة والشمامسه من ناحية
الباب الغربى للكنيسة حاملين معم قرابين الحمل
.والقارورة والصلبان وهم يرتلون لحن إبؤورو
يقدم الحمل بدون مزامير ويقال لحن اللي القربان بلحنه
المعروف
يقال لحن الليلويا فاى بيه بي " هذا هو اليوم الذى صنعة
"... الرب
:يكمل القداس كالمعتاد فى أيام الفرح حتى الهيتنيات

Bij binnenkomst van de patriarch of bisschop
فى إستقبال األب البطريرك أو األب األسقف
esmaroo-oet إك إزماروؤت أليثوس نيم بيك
K`cmarwout
`aly;wc@
nem Ek
Pekiwt
`n`aga;oc@
nem aliethoos, nem pek joot يوت إن أغاثوس نيم بى ابنفما
en aghathos, nem pie اثوؤاب جى أف ماسك أك
Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack Pnevma eth-oe-wab, zje
. سوتى أممون
akcw] `mmon
ak ie ak sootie emmon.
Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede  والـــروح،الصالح
ٌ مبـــار
َ
ك
َ مع أبيـك،أنـــت بالحقـيـقـة
ِ
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
.ولدت وخلصتـنا, ك
َ  ألنــ،القـــدس
en heeft ons verlost.

Hiten ni`eu,y `nte pen-iwt
ettai`yout `nar,y`ereuc papa
abba Tawadroc@ nem peniwt
`n`epickopoc 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 episkopos,
ava
(...)Eptshois arie ehmot
nan em pie koo evol
ente nen novie.

هيتين نى افشى انتى بينيوت
اتطايوت ان أرشى ايريفس بابا
).....( افا
نيم بينيوت ان إبسكوبوس افا
 ابشويس ارى اهموت.).....(
نان امبى كو ايفــول انتى نيــن
.يــوتى

Door de voorbeden van onze eerbiedwaardige vader de بصلــــوات أبينـــا المكــرم رئـيــس الكهنــة البـابـا األنبا
hogepriester, paus abba Tawadros en onze vader de  يــا رب. وآبائنــا األسـاقفــة الحاضـريــن معنـــا.تـاوضروس
bisschop abba Arseny, en onze vaders de bisschoppen,
.أنعــم لنــا بمغـفـرة خطايـانــا
die met ons aanwezig zijn, o Heer, schenk ons de
vergiffenis van onze zonden.

De volgende hymne wordt gezongen tijdens de feesten en processies
يقـال هـذا اللحـن في أيـام األعيــاد وأثنـاء الـدورة
` Povro `nte 5hir3n3: moi nan Ep oero ente tie  موى:إبؤرو إنتي تى هيرينى
hierienie: moi nan entek  سيم ني نان:نان ا نتيك هيرينى
`ntekhir3n3: cemni nan `ntek- hierienie: sem nie nan
 كانين نوفى نان:انتيك هيرينى
entek hierienie: ka nen
hir3n3: xa nennobi nan `ebol.
.ايفول
novie nan evol.
O Koning van de vrede: schenk ons Uw
vrede: bevestig in ons Uw vrede: en
vergeef onze zonden.
Gwr

`ebol

5ek`kl3ci`a:

`nnigagi:
`aricobt

`nneckim 2a `eneh.

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

`nte Khoor evol en nie khazj-  إنتيه:جور ايفول إن ني جاجى
ie: ente tie ekliesia: a-rie  آرى سوفت:تى إك اكليسيا
`eroc: sobt eros: en nes kiem
. إ ن نيسكيم شا إينيه:إيروس
sha eneh.

Verstrooi de vijanden: van de Kerk:  إلي: فال تتزعزع: و حصنها:فـرق أعـــداء الكنيســــة
versterk haar: zodat zij niet wankelt voor
.األبد
altijd.
qen Emmanoe-iel Pennoetie:  خين تى:إممانوئيل بين نوتى
gen ten mietie tienoe:  خين إ بؤو إنتي:ميتى تينو
tenm35 5nov: qen `p`wov `nte gen ep oo-oe ente pef
.  نيم بي ابنيفما إثؤوأب:بيفيوت
joot: nem pie Pnevma
Pe4iwt: nem Pi=p=na =e=0v.
eth-oe-wab.
Emmanov3l

Pennov5:

Emmanuël onze God: is nu temidden van : بمجـــد أبيه: في وسطنا اآلن:عمانوئيــل إلهنــا
ons: in de glorie van Zijn Vader: en de
.والــروح القـــــدس
Heilige Geest.

`Nte4`cmov `eron t3ren: `nte4- Entef esmoe eron tieren:  إنتيف:إنتيف إسمو إيرون تيرين
entef toevo en nen hiet:  إنتيف طا:طوفو إن نين هيت
tovbo `nnenh3t: `nte4talso entef tal-etsho en nie
 إنتيه ني:لتشو إن ني شونى
shoonie:
ente
nen
epsie`nni2wni: `nte nenyvx3 nem
. ابسيكى نيم نين سوما
shie
nem
nen
sooma.
nencwma.
Dat Hij ons allen zegent: en onze harten : و يشفي أمــراض: و يطهـر قلوبنـا:ليباركنا كلنـا
zuivert: en de ziekten geneest: van onze
.نفوسنـا و أجسادنــا
zielen en lichamen.
Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok oo تين أوأوشت امموك أو بي
Piegristos: nem pek joot  نيم بيك يوت إن:اخرستوس
Pekiwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=na en aghathos: nem pie
: نيم بي إبنيفما إثؤواب:أغاثوس
Pnevma eth-oe-wab: zje .جى آك طونك آكسوتى إممون
=e=0v: ge avmack akcw5 `mmon.
avmask ak sooti emmon.
Wij aanbidden U, o Christus: met Uw  والـروح:  مع أبيك الصالح: نسجد لك أيها المسيح
. ألنك قمت و خلصتنا:القــدس
Goede Vader: en de Heilige Geest: want U
bent geboren en heeft ons verlost.

Allyloui`a@ 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¡@
Allyloui`a.

Allieloeja, fai pe pie eho-oe
e-ta Eptshois thamiof, maren theliel en ten oe-nof
emmon en gietf, o Eptshois
ek e-nahmen o Eptshois, eke soe-ten nen mooit, ef es
maroo-oet
enzje
fie
ethneejoe gen efran em
Eptshois, allieloja.

الليلويا فاى بى بى إيهوؤ إيطا
إبتشويس ثاميوف مارين ثيليل
إنتين أونوف إممون إنخيتف
أو إبتشويس إيك إى ناهمين او
إبتشويس إيك إى سوتين نين
مويت إف إزماروؤت إنجى
.فيئثنيو خين إفران إم إبشويس
.الليلويا

Halleluja, dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laten
، ُ هـــذا هــو اليـــو ُم الــــذي صــن َعـــــه الـرب،هلليلــويا
wij juichen en ons daarover verheugen. O Heer, geef ons
heil, o Heer, geef ons voorspoed. Gezegend Hij die komt  يـاربُ سهـل، يـاربُ خلصنـــا.فلنـفـــــرح ونبتهــج فيــــــه
. هلليلـــويا.ب
ِ  مبــارك اآلتي باســم الـر،سبلنـا
in de naam des Heren. Halleluja.

De uitgebreide versie van `amyn@ Ic Patyr

آمين إسباتيــر الكبيرة

`Amyn@ Ic Patyr `agioc @ Ic Uioc Amien is petier aakheejos أمين إسباتيرأجيوس يس إيوس
ee siejos aakheejos een
.أجيوس إن إبنفما أجيون أمين
`agioc en Pneuma `agion @ `amyn . ipnefma aakheejoon amien
Amen, één is de Heilige Vader, één is de  واحـ ُد هـو اإلبــن،آمين واحـ ُد هـو األب القــدوس
. آميــن. واحـ ُد هـو الـروح القـدس،القــدوس
Heilige Zoon, één is de Heilige Geest.
Amen.
`Csop nemak `nje ]ar,y qen
`p`ehoou `nte tek-jom @ qen
`vouwini `nte ny=e=;=u @ `ebolqen
`;neji qajwf `mpiciou `nte han
`atoou`i @ `anok ai`jvok .

Ees sjoop nie mek inzjee tie
arsjie geen ip-eehoo inthee
teek khoom geen if-oo-oinie
inthee nie es oo-web evool
geen isnee zjee gaakhoof
impie sejoh inthee haan
atto-oowie
ennook
ai
ikhvook.

إس شوب نيماك إنجى تى أرشى
خين إبئهو إنتيه تيك جوم خين
إف أوؤينى إنتيه نى إثؤواب
إيفول خين إثنيه جى خاجوف
إمبىسيو إنتيه هان آطوؤيى آنوك
.آى إجفوك

U behoort toe de heerschappij op de dag ـك في بهــا ِء
َ ِ معـك الرئاسـة في يــوم قـوتـ
َ
van uw kracht, in het licht van de heiligen;
،القديسيـن
uit de schoot heb ik u verwekt, vòòr de
.تــك
كـب
َ الصبح ولــ ُّد
َ من البطن قـَبـ َّل كـو
ِ
morgenster.

Afwrk
`nje
P¡
ouoh
`nnefouwm `n`h;yf@ je `n;ok pe
`vouyb sa `eneh kata `ttaxic
`mmel,i-cedek .

af ork inzjee iptsjois oowho in-neef oo-oom een
ehsief zjee insook bee if
oo-wib sjah innee kata ittaksies immilsjie see
deek.

إف أورك إنجيه إبشويس أووه
إن نيف أوؤم إن إهثيف جيه
إنثوك بيه أف أوويب شا إيه نيه
كاطاإتطاكسيس إم ملشي سيه
.ديك

َ
De Heer heeft gezworen en het berouwt أنـت الكاهـن إلى األبـ ِد على
ك
َ أقس َم الـربُ ولـن ينـد َم أنـ
ك
َ  الـربُ عـن يمينــ.طقـس ملكي صادق
Hem niet: Gij zijt priester in eeuwig-heid
naar de ordening van Melchisedek.
es-oo-web (بنيوت إثؤواب إن أرشى إيه
(Peniwt =e=;=u `nar,y `ereuc) =g@ (pinjoot
inarsjie eerefs )3 papa
......  بابا أفا3)رفس
papa abba (...)
ava ……
[Onze heilige vader, de hogepriester]3x
paus abba (…).

)...(  البابـا أنبــا،يا أبانــا القـديـس رئيــس الكهنــة

Indien een metropoliet of bisschop aanwezig is
wordt het volgende stuk toegevoegd:

وفي حضـور أحــد اآلبــاء المطـارنــة أو
:األسـاقفــة يــــزاد

Nem pefke`svyr `nlitourgoc `napoctolikoc@ peniwt e;ouab (...) .

Nem
pefke
esjvir نيم بيف كى إشفير إن
enlitoghos
en ليتورغوس إن أبوسطوليكوس
apostolikos
penjoot
. ) ... ( بين يوت إثؤواب
esoewab ( ..... ) .

En zijn deelgenoot in de apostolische وشـريكـه في الخدمـة الرسوليـة أبــانـــا الـقــديــس
.(…)
dienst, onze heilige vader (…).

V] `nte `tve ef`etajrof hijen
pef`;ronoc @ `nhan-mys `nrompi
nem han-cyou `nhirynikon .
`Ntef-;ebi`o `nnefjaji tyrou
capecyt
`nnef[alauj
`n,wlem .

Efnootie inthee etvee if-ee
takhroof
hie
zjeen
pifisronos in han miesj
enrompie nem haan seejo
in hierienie koon. Intef
seeveejoe in nif ghazjie
tiero saapisiet in neef
itsjalafkh in koleem.

إفنوتى إنتيه إتفيه إف إيه
طاجروف هى جين بيف
إثرونوس إن هان مبش إنرومبى
.نيم هان سيو إن هيرينى كون
إنتيف سيه فيو إن نيف جاجى
تيرو صا بيه سيت إن نيف
.إتشالفج إن كوليم

De God des hemels be-krachtige hem op  سنيـن،ِّإله السمــــاء يـُثبتـَـهٌ على كرسيـه
zijn zetel, gedurende vele jaren en in خضع أعـداءه
ِ ُ  ويـ،عــديـــدة وأزمنـة سـالميـة
vreedzame tijden, en vernedere al zijn
.جميعــــــا تحت قدميـه سريعـا
vijanden snel onder zijn voeten.
Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn@
`ntef,a nennobi nan `ebol qen
ouhiryny @ kata pefnis] `nnai .

Tobh ee pigristos ee ehrie طوفه إيه بي إخرستوس إيه
eekhoon intheef kanin إهرى إيجون إنتيف كا نين نوفى
noofie naan ee vool geen نان إيفول خين أو هيرينى كاطا
oo heerienie katha pif
.بيف نيشتى إناى
nisjtie innaai.

Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze ، ليغفــ َر لنــا خطايانـــا،أطلب من المسيـح عنـا
zonden vergeeft, in vrede, naar Zijn grote
.ِّبســـالم كعظيــم رحمتـه
genade.
eulogitoc Kurioc` o :eoc ic
touc `e`wnac@ `amyn. Nie;noc
tyrou `cmou `eP¡@ marou`cmou
`erof `nje nilaoc tyrou@ je
`apefnai tajro `e`hryi `ejwn@
ouoh ]me;myi `nte P¡ sop sa
`eneh@ `amyn allyloui`a.

Iflokietos kieriejos oo see
os ee estos ee oo nes
amien.
Nie esnos tiero esmoo
ebsjois maaroo esmoo
eroof inzjeenie le-os tiero
zjee ebifnaai takro eeehrie eekhoon oo-who tie
mismie inthee ebsjois sjob
sja inneeh amien elleloja.

Gezegend is de Heer God tot in eeuwigheid.
Amen. Looft de Heer al gij volken en looft Hem
al gij natiën, want Zijn goedertierenheid is
machtig over ons, en des Heren trouw is tot in
eeuwigheid. Amen. Halleluja.

إفلوجى طوس كيريوس أوثيه
أوس إى إس طوس إيه أوناس
. أمين
نى إسنوس تيرو إزمو إبشويس
مارو إزمو إيروف إن جى نى
الؤس تيرو جى آبيف ناى
تاجرو إى إهرى إيجون أووه تى
ميثمى إنتى إبشويس شوب شا
.أمين الليلويا. إيه نيه

ٌ مبــار
 ياجمي َع. آميــن.ك الـربُ اإلله إلى األبــ ِد
، ولتبــاركه جميـ َع الشعوب،األمم باركـوا الـرب
ِ
ْ َ ألن رحمته قـد ثـَبـَتـ
 وحـق الـربُ يـــدوم،ت علينـا
. هلليلويــــا.إلى األبـــد آميــن

Tovh hina de groot

طفه هينا الكبير

Twbh hina `nte F5 nai nan: Tovh hina inte Ifnotie
nai nan, intef shenhiet
`nte42enh3t
qaron: garon intef soteem iron,
`nte4cwtem `eron: `nte4erbo`30in intef er voisien iron,
`eron: `nte4ger piracmoc niben intef kher pie rasmos
niven ivol haron, intef
`ebol haron: `nte4xa nennah5 ka nen nahtie ifmien
ivol.
e4m3n e` bol.
Bidt dat God zich over ons ontfermt en ons genadig wil zijn, ons
aanhoort en ons zijn bijstand schenkt, en alle verzoekingen van ons
afwend, en ons in het geloof bevestigd.

إطلبوا لكى يرحمنا هللا ويتراءف علينا ويستجيب لنا
.ويعيننا ويبدد عنا كل التجارب ويديم إيماننا

Qen ni5ho nem ni`procevx3 `nte Gen nie tie ho nem nie ipros
evshie inte pen jot et tajot
peniwt
ettai3ovt
tov
`tric toe itries makario, patros
makariov: patroc `3mwn patroc iemon patros pat eroon,
paterwn:
pimenoc
pimenwn: pie meenos pie meenon,
arshie e-ree os arshie e-ree
arxi`erewc arxi`erewn `3mwn: pima on iemon, pie ma in e-so oe
`n`ecwov `n`al30inon: kata `fr35 in alisienon,
kata ifritie in tie met o-wieb
`n5metov3b `mMelxicedek
nem im Melshiesidik nem Aaron,
`Aa
` rwn:
Door de voorbeden en gebeden van onze geëerde vader,
de drievoudig gezegende, onze vader, de vader der
vaders, de herder der herders, de overste van onze
aartspriesters. De ware herder, naar de gelijkenis van het
priesterschap van Melchisedek en Aaron,

:طفه هينا إنتى إفنوتى ناى نان
 إنتف:إنتف شينهيت خارون
سوتيم إيرون إنتف إيرفو إيثين
 إنتف جير بى:إيرون
:راسموس نيفين إيفول هارون
إنتف كا نين ناهتى إيفمين
.إيفول

خين نى تيهو نيم نى إبروس
إيفشى إنتى بنيوت إتطايوت طو
إتريس ماكاريو باتروس إيمون
 بيمينوس:باتروس باتيرون
 أرشى إيرى أوس:بيمينون
 بى ما:أرشى إيرى أون إيمون
 كاطا:إن إيسوؤ إن أليثينون
أووييب
إنتيميت
إفريتى
:إمملشيصيديك نيم آ آرون

بسؤالت وطلبات أبينا المكرم المثلث الغبطه أبينا أبى
 الراعى. رئيس رؤساء كهنتنا.األباء راعى الرعاة
. كمثل كهنوت ملكى صادق وهرون.الحقيقى

`mMarkoc pie zeeja zo gos im
Markos pie apostolos pa
pi`apoctoloc
papa
ke pa ke patriargo ties
po
li-os
patriarxov
t3c
mejalo meghalo
polewc `Ale7an`driac: nem Aliksan-id-reejes, nem
nie e-tee noes im po lies
n3`ete novc `mpolic pimenrit pie menriet inte pie
(penjot es-o`nte
P=x=c
(peniwt
=e=0v)=j Egrestos
3
web) im patriarshies pa
`
mpatriarx3c papa abba (…)
pa ava (…)
pidi`adoxoc

de opvolger van Marcus de Apostel, en de patriarch van
de grote stad Alexandrië en al haar omstreken, de
geliefde van Christus, (onze heilige vader)3 de patriarch
paus abba (…)

بى ذيا ذوخوس إم مرقس بى
كى
بابا
أبوسطولوس
ميغالو
تيس
باطرييارخو
 نيم:بوليؤس آليكسان إدرياس
نى إيتى نوس إمبوليس بى
( مينريت إنتى بى إخريستوس
) بنيوت إثؤاب إم باطرييارشيس
… بابا أفا

خليفة مرقس الرسول بابا وبطريرك المدينه العظمى
 حبيب المسيح( القديس.اإلسكندريه وما لها من البفد
… البابا أنبا3) رئيس األباء

I=3=c P=x=c pihi3b `n`ali90inoc ovoh Iesos pie Egrestos pie
heej-ieb in alisienos
piman`ecwov
`na
` ja0oc: owoh pie man iso-oe in
e4`etagro4 higen ne4`0ronoc aghasos, if e-takhrof
`nhanm32 `nrompi nem hanc3ov hizjen nef isronos in han
miesh in rompie nem
`nhir3nikon.
han seejo in hirinie kon.

إيسوس بى إخرستوس بى هييب
إن أليثينوس أووه بى ما إن إي
سوؤ إن أغاثوس إف إى
تاجروف هيجين نيف إثرونوس
إن هان ميش إنرومبى نيم هان
.سيو إن هيرينى كون

Moge Jezus Christus, het Ware Lam, de Goede  يثبته على.يسوع المسيح الحمل الحقيقى الراعى الصالح
Herder, hem op zijn zetel bevestigen, voor vele
.كرسيه سنين عديده وأزمنه سالميه
jaren en vreedzame tijden,

t3rov Intef seveejo in nef
khazj-ie tiro sa pe siet in
capec3t `nne4salavg `nxwlem. nef tsha lafkh in ko-lim.
Ovoh `nte45 na4 `novc3ov Owoh intef tie naf in oe
seejo in kha mie in no
`ngam3 `nnotem.
tim
Nte40ebi`o

`nne4gagi

en al zijn vijanden snel onder zijn voeten vernederen, en
hem vele vreedzame en vreugdevolle jaren geven.

إنتيف ثيفيو إننيف جاجى
تيرو صابيسيت إن نيف
إتشاالفج إن كوليم أووه إن
تيف تى ناف إن أوسييو إن
.جامى إننوتيم

 ويعطيه زمانا هادئا.ويخضع أعداءه تحت قدميه سريعا
.بهيجا

Nte4si `nni5ho nem nitwbh `nte Intef tshie in nie tie ho إنتيف إتشى إننى تيهو نيم نى
nem nie tovh inte nie es- طوفه إنتى نى إثؤواب إنطاف
ni=e=0v `nta4 `ntotov `e`hr3i `egwn o-web in taf in to to ie
إن طوطو إى إهرى إيجون إيبى
ihrie
ie-khon
e-pie
`epi`aja0on
`nc3ov
niben:
aghason in seejo niveen,  إنتيف:أغاثون إن ثييو نى فين
`nte4aiten `nem`p2a `e0rensi intef ai tin in im ipsha آى تين إن إم إشا إثريين إتشى
`ebolqen
5koinwni`a
`nte isren tshie ivol gen tie kie إيفول خبن تى كينو نى آ إنتى
no-nie-ja
inte
nef نيف ميستيريون إثؤواب إت إس
ne4mvct3rion =e=0v et`cmarwovt mistiereejon es-o-web it
ماروؤت إى بى كو إيفول إنتى
ismaro-ot
e-pie
ko
ivol
`epixw `ebol `nte nennobi.
.نين نوفى
inte nen novi.

En de beden en smekingen van al zijn heilige ten
alle tijden aanvaard, en ons waardig maakt
deelachtig te worden aan zijn heilige en gezegende
en ons onze zonden vergeeft.

ويقبل سؤاالت وطلبات قديسيه منهم بالصالح عنا فى
كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره
.المقدسه المباركه لمغفرة خطايانا

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
voor de Absolutie van de Dienaren
قبل تحليــل الخــدام
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
إسرائيل نى إت إيرهوف إنيكاب
إن نوب ماثاميو إن أو إشتين
إنتى آآرون كاطا إبطايو إنتى
. ميت أوويب

O, alle wijzen van Israël, de vervaardigers van  إصنعـوا ثـوبا،إسرائيل صناع خيوط الــذهب
يا كـ َل حكمــا ِء
ِ
goudbrokaat, maak een Aäronisch gewaad, dat past bij
هـارونيـا الئقــا بكـرامة كهنـوت
de eer van het priesterschap

en na de Absolutie van de Dienaren
وبعده تحليــل الخــدام
mpeniwt
`ettai`yout
ar,y`ereuc papa abba
pimenrit `nte P=,=c.

`n- em penjoot et tajoet en إمبين يوت إت طايوت إن أرشى
arshie erevs pa-pa ava ) بى..…( إيرفس بابا آفا
(..)*
(…).
.مينيريت إنتى بى إخرستوس
.)...( أبينا المكــــرم رئيـس الكهنـة البـابـا أنبـا

van onze eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus
abba (…).

*Nem peniwt `n`epickopoc abba Nem penjot en episkopos نيم بنيوت إن إبسكوبوس أفا
ava (…), nie menratie  نى مينراتى إنتى.)...(
(...)@ nimenra] `nte P=,=c.
. بخرستوس
ente Piegristos.
en onze vader de bisschop abba (…), de
geliefden van Christus.
Cw;ic `amyn@ ke tw pneumati cou.

.) أحـبــــــاء المسيــح...( وأبينـــا األسقف أنبـا

Soo-thies amien.
pnevmatie soe.

U bent verlost. Amen. En met uw geest.

Ke

too

.سوثيس أمين كى طو بنيفماتى سو

َ َْخـلُص
.ك
ت حقـــا ومع
َ روحــــــ
ِ

لحــن العـــذراء

De Hymne van de Maagd

Na de absolutie zingen de gelovigen de volgende بعــد تحليــل الخــدام يــرتــل الشعـب لحـن العـــذراء
hymn voor de Maagd Maria.
.مــريــم

gezang ‘Tay shoori
Op de zaterdagen en zondagen
gelovigen.

لحن طاى شورى

zingen de

. في السبـوت واآلحـاد يقــول الشعــب

`nka0aroc Tai shoerie en noeb en طاي شوري إن نوف إن
katharos, etfai ga pie  إيت فاي خا بي آرو،كاثاروس
et4ai qa pi-`arwmata: etqen aroomata, et gen nen zj-iekh
en A-aron pie oewieb, eftale  إن آ،ما طا إيت خين نين جيج
nengig `nA`arwn piov3b `e4tale oe estoi-noefie e-epshooi  أو،آرون بي أوويف إفطالي
ov`c0oinov4i
`e`p2wi
`egen ezjen pie ma en er shoo-  إي إبشوي،إيسطوي نوفي
oeshie.
إيجين بي ما إن إير شوؤشي
pima`ner2wov2i.
Tai2ovri

`nnovb

Dit wierookvat van zuiver goud, dat het aroma المجمرة الـذهب هي العــذراء وعنبرها هـو مخلصنا
draagt, is in de handen van Aäron de priester, die
.ولدته وخلصنا وغفــــــر لنـا خطايانــا
wierook aanbiedt aan het altaar.

index الفهرس

De Voorbeden

الهيتنيــــــات

Hiten ni`precbi`a `nte 50e`otokoc Hieten nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتيه تي ثيه
ente tie theotokos eth- ماريا
إثؤاب
أوطوكوس
=e=0v Mari`a: Pu ari`hmot nan oe-wab
Mareeja,  آرى أهموت نان إمبي.إبتشويس
Eptshois arie ehmot nan
`mpixw e` bol `nte nennobi.
. كو إيفول إنتيه نين نوفى
em pie koo evol ente
nen novie.
Door de voorspraak van de Moeder Gods,  يا رب أنعم لنا.بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم
de heilige Maria, o Heer, schenk ons de
.بمغفرة خطايانا
vergiffenis van onze zonden.

`nte Hieten nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتيه ني
ente pie arshie ankhelos آرشى آنجيلوس إثؤواب غبرييل
piarx3ajjeloc =e=0v Jabri3l
eth-oe-wab Ghabreej-iel  آرى.بي فاى شينوفي إبتشويس
pi4ai2ennov4i : Pu...
pie
fai
shennoefie,
... أهموت نان
Eptshois…
Hiten

ni`precbi`a

Door de voorspraak van de heilige  يا.بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر غبريال ال ُمبشر
aartsengel Gabriel de Boodschapper, o
... رب أنعم
Heer…
Hiten ni`precbi`a `nte pi2a24 Hieten nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتيه بي
ente pie shashf en arshie شاشف إن آرشي آنجيلوس نيم
`narx3ajjeloc nem nitajma ankhelos
nem
nie ني طغما إن ابورانيون
taghma en e-poeranion,
`ne` pov-ranion: Pu...
...  آرى أهموت نان.إبتشويس
Eptshois...
Door de voorspraak van de zeven
aartsengelen en de hemelse rangen, o
Heer…

.بشفاعات السبع رؤساء المالئكة و الطغمات السمائية
... يارب أنعم

Hiten ni`precbi`a `nte picvjjenic Hietin nie epresveeja هيتين ني ابريسفيا إنتيه بي
ente pie sin-khenies en سينجيه نيس إن إممانوئيل
`nEmmanov3l Iwann3c `p23ri Emmanoe-iel Jo-annies يؤانس إبشيري إن زاخارياس
epshierie en Zagareejas, ...  آرى أهموت نان.إبتشويس
`nZaxa-riac: Pu...
Eptshois...
Door de voorspraak van de neef van  يا.بشفاعات نسيب عمانوئيل يوحنا ابن زكريا
Emmanuël Johannes de zoon van
.. رب أنعم
Zacharias, o Heer…
Hiten nievx3 `nte niqelloi: Hieten nie ev shie ente هيتين ني إفشي إنتي نيه خيللوى
nie gelloi, et esmaroo- إت إسماروؤت يوسف بي
`t`cmarwovt Iwc3f piham2e oet Joosief pie ham shee
هامشي نيم ثى إثؤواب سالومى
nem thie eth-oe-wab
nem 03=e=0v Calwmi: Pu...
. إبتشويس
Salomie, Eptshois...
Door de voorbede van de gezegende بصلوات الشيخيـن المباركين يوسف النجار و القديسة
ouderlingen, Jozef de timmerman en de
.  يارب أنعم.سالومي
heilige Salome, o Heer…

Hiten nievx3 `nte nau `nio5 Hieten nie evshie ente هيتين ني أفشى إنتيه ناشويس
na tshois en jotie en انيوتى إن آبوسطولوس نيم
`na
` poctoloc nem `pcepi `nte apstolos nem epsepie إبسيبى إنتيه ني ما ثيتيس
ente nie mathieties,
... إبتشويس
nima03t3c: Pu...
Eptshois...
Door de voorbede van mijn meesters en
vaders de apostelen, en de overige
discipelen, o Heer…

.بصلوات سادتى اآلباء الرسل وبقية التالميذ
... يارب أنعم

pi- Hieten nie evshie ente هيتين ني افشى إنتيه بي ثيه
pie the-o rie mos en ev أوريموس إن إف آنجيليستيس
0ewrimoc
`n`evajjelict3c ankhelesties Markos pie ماركوس بي آبوسطولوس
apostolos, Eptshois...
... إبتشويس
Markoc pi`apoctoloc: Pu...
Hiten

nievx3

`nte

Door de voorbede van de Godziener, de  يارب.بصلوات ناظر اإلله األنجيلى مرقس الرسول
Evangelist, Markus de apostel, o Heer…
...أنعم
Hiten ni`eu,y @ `nte piar,ydiakwn
et`cmarwout
Ctevanoc pisorp `mmarturoc@
P[oic ari`hmot...

Hieten nie evshie ente هيتين ني افشى إنتيه بي أرشى
pie arshie ziakon et ذياكون إتإسماروؤت إستيفانوس
esmaro-oet Stefanos pie إممارتيروس
شورب
بى
shorp em martieros,
... إبتشويس
Eptshois…

Door de voorbede van de gezegende بصلوات رئيس الشمامسة القديس اسطفانوس اول
aartsdiaken, Stefanus de eerste martelaar,
الشهداء يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا
o Heer, schenk ons…
Hiten nievx3 `nte nia0loforoc Hieten nie evshie ente
athloforos
em
`mmartvroc
pa[oic
`pouro nie
martieros pa tshois
Georgiwc@
Vilopatyr
ep
oero Georgios,
Merkourioc@nem apa Myna `nte Filopatier Merkoerios,
nivaiat : Pu...
ava Mina ente nie Fajat,
Eptshois …

هيتين ني افشى إنتيه نى
أثلوفوروس إممارتيروس
إبؤورو
باتشويس
 فيلوباتير, جيؤرجيوس
 أفا مينا إنتى, ميرقوريوس
...  إبتشويس. نى فايات

Door de voorbede van de overwinnende و.بصلوات المجاهدين الشهداء سيدى الملك جيؤرجيوس
martelaren, mijn meester koning Georgius,  يارب أنعم. محب اآلب مرقوريوس و مارمينا البياضى
Philopater Mercurius, abba Mina van
...
Bayad, o Heer …

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 ethoe-wab ava Moosie,
nem
ava Arsenios ep
sag ente nie shierie en
nie oe-roo-oe,
Eptshois ...

هيتين ني أفشى إنتيه نينيوتى
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 بصلوات أباؤنا القديسين األبرار القوي القديس أنبا
rechtvaardige vaders de sterke heilige abba  واألنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك, موسي
Mozes en abba Arsenius, de leraar van de
... يارب أنعم
kinderen van de keizers, o Heer …
Hiten nievx3 `nte ni=e=0v `nte Hieten nie evshie ente nie هيتين ني أفشى إنتيه ني إثؤواب
eth-oe-wab ente pai eho- إنتيه باى إيهؤو بي أؤواى بي
pai`ehoov piovai piovai kata oe pie oe-wai pie oe-wai ... أؤواى كاطا بيفران إبتشويس
kata pef ran, Eptshois...
pe4ran: Pu...
Door de voorbede van de heiligen van  يارب.بصلوات قديسى هذا اليوم كل واحد بإسمه
deze dag, iedereen bij naam, o Heer…
...أنعم
Hiten
`mpeniwt

novevx3

`areh

ettai`3ovt

`e`pwnq Hieten noe evshie areh هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام

`narx3`erevc e-ep on-g em penjoot et بين يـوت إتطايوت إن أرشى

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

tajoet en arshie erevs pa .. .  إبتشويس.... ايرفس بابا آفا
pa ava (...), Eptshois...

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze
eerbiedwaardige vader de hogepriester, paus
abba (…), o Heer…

Hiten nou`eu,y @ `areh `e`pwnq
`mpenwit ettaiyout `ndikeoc
abba(...) `pickopc @ P¡ ....

بصلواتهم أحفظ حياة أبينا المكرم رئيس الكهنة
... ) يا رب....(

Hieten noe evshie areh هيتين نو أفشى آريه ابؤنخ ام
e-ep on-g em penjoot et بين يـوت إتطايوت إن ذيكيؤس
tajoet en zieke-os ava  ) بى إبيسكوبوس.... ( آفا
(...) pie e-piskopos,
.. . إبتشويس
Eptshois...

Door hun voorbede, bewaar het leven van onze
geëerde rechtvaardige vader, abba (…) de
bisschop, o Heer…

بصلـواتهــم إحفـظ حيــاة أبينا المكــرم األسقـف
. يارب.)...( األنبا

Tenovw2t `mmok `w P=xc: nem Ten oe-oosht emmok o تين أؤأوشت إمموك أو بي
Piegristos, nem pek joot إخرستوس نيم بيك يوت إن
Pekiwt `na
` ja0oc: nem Pi=p=na en aghathos, nem pie أغاثوس نيم بي إبنفما إثؤواب
=e=0v: ge ak`i akcw5 `mmon: nai Pnevma eth-oe-wab, zje جى آك إى آكسوتى إممون ناى
ak-ie ak sootie emmon,
.نان
nan.
nai nan.

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
وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
Pi`hmot gar `mPen[oic Iycouc
Pi,rictoc@ ef`eswpi nem
pek`agion `pneuma@ pa¡ `niwt
ettaiyout `nar,y`ereuc papa
abba (...)

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

بي إهموت غار إمبين
بي
إيسوس
تشويس
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 نعمـةُ ربـ َنــا يســوع المسيح تكــون مع روحـ ِّك
uw reine geest, mijn geëerde meester en vader, الطاهــرة يا سيـدي اآلب ال ُمكـ َّرم ورئيـس الكهنــة البابــا
de hoge-priester paus abba (…).*
*)...( األنبا

penjot
Nem peniwt `ne` pickopoc abba Nem
episkopos ava (…)
(...).

en نيم بيم بنيوت إن ابيسكوبوس افا
)...(

En onze vader de bisschop abba (…).
Mare pi`klyroc nem pi-laoc
tyrf@ oujai qen P¡@ je `amyn
ec`eswpi.

.)…( وأبينـــا األسقـف األنبـا

Ma-re pie eklieros nem pie ماري بي إكليروس نيم بي
laos tierf oe khai gen الؤس تيرف أوجاي خين
Eptshois zje amien es e- .إبشويس جي آمين إس إيشوبي
shoopie.

Moge de clerus en het hele volk zich welbe- ب
ِ فـليـكـن اإلكليــروس وكل الشعب معافيـن في الـــر
vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
. يكـــــون.آميـــن

أو يقال لحن بى إهموت غار الكبيرة

of Na de Paulinische Brief in het Koptisch zingen de gelovigen de
volgende hymne
أوبعــد قـــرأة البـولـس قبطيـا ً يقــول الشعــب هــذا اللحــن
Pi`hmot gar `mV] `Viwt
pipantokratwr. Nem ],aric
`nte pefmonogenyc `nSyri I=y=c
P=,=c Pen=o=c. Nem ]koinwni`a
nem ]dwr`e`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.

بي اهموت غار ام افنوتي افيوت
 نيم تي: بي باندوكراطور
خاريس انتى بيف مونوجنيس
انشيري ايسوس بخريستوس
 نيم تي كينوني أ نيم: بينتشويس
تي ذورى أ انتى بيبنيفما اثوؤاب
إم باراكليتون

De genade van God de Vader, de Pantokrator, en  نعمة ابنه الوحيد يسوع. نعمة هللا األب ضابط الكل
de genade van Zijn Eniggeboren Zoon Jezus .  وشركه وعطية الروح القدس المعزي. المسيح ربنا
Christus, onze Heer, en de gemeenschap en gave
van de Heilige Geest de Parakleet,

Eue`i
`e`hyri
`ejen
`t`ave
`mpimakarioc `niwt ettaiyout
`nar,y `ereuc papa abba (.......).

Ev-e-ie e-ehrie ezjen et a- اف ايئي إإهري إيجين ات افى
fe em pie makarios en- ام بي ماكاريوس انيوت
joot et ta-joet en arshie اتطايوت ان ارشي ايرفس بابا
erevs pa-pa ava (.......).

. ) ...... ( افا

kome op de gezegende eerbiedwaardige vader de تحل علي رأس أبينا الطوباوي المكرم رئيس الكهنة
hogepriester, paus abba (…)
. ) ..... ( البابا أنبا

nem `ejen `t`ave `mpimakarioc Nem ezjen et a-fe em pie نيم إيجين إت أفى ام بي
makarios en joot et tajoet ماكاريوس إنيوت اتطايوت ان
`niwt ettaiyout `ne` pickopoc
en episkopos ava (.......).
) ...... ( إيبسكوبوس افا
abba (.......).
En op de gezegende eerbiedwaardige vader de
bisschop abba (…)

. ) ... ( وعلى رأس أبينا الطوباوى المكرم األسقف أنبا

V] `nte `tve ef`etajrwou hijen
nou`;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 eehrie ekhoon, entef ka nen
novie nan evol gen oe
hierienie, kata pef nieshtie
en nai.

افنوتي انتى اتفي اف ايطاجرو
أوو هيجين نوو اثرونوس ان
هان ميش ان رومبي نيم هان
 انتيف ثيفيو: سيو ان هيرينيكون
اننوو جاجي تيرو صابيسيت
 طوبه: اننوو اتشالفج ان كوليم
ابي خريستوس إإهري إيجون
انتيف كانين نوفي نان ايفول
خين او هيريني كاطا بيف
. نيشتي اناي

De God des hemels bekrachtige hen op hun .إله السماء يثبته علي كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en  اطلب من.ويخضع أعداءه جميعا تحت قدميه سريعا
vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten.
.المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسالم كعظيم رحمتك
Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze
zonden vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote
genade.

Mare pi`klyroc nem pilaoc tyrf@ Ma-re pie eklieros nem pie ماري بي إكليروس نيم بي
laos tierf oe khai gen الؤس تيرف أوجاي خين
oujai qen P¡@ je `amyn ec`eswpi.
Eptshois zje amien es eshoopie.

.إبشويس جي آمين إس إيشوبي

Moge de clerus en het hele volk zich welbe- ب
ِ فـليـكـن اإلكليــروس وكل الشعب معافيـن في الـــر
vinden in de Heer. Amen, zo mag het zijn.
. يكـــــون.آميـــن

index الفهرس

Het Responsorium van de Praxis

مرد اإلبركسيس

`tpolic Shere Biethlee-eem, et شيريه بيت لي إيم إت بوليس إن
polies en nie eprofieties,  ثى إيه طافميس:ني ابروفيتيس
`nni`prof3t3c: 03etavmec P=x=c thie etav mees Piegristos
 بي ماه:بخرستوس إنخيتس
en giets, pie mah esnav
`nq3tc: pimah =b `nAdam.
. إسناف إن آدام
en Adam.
Xere

B30leem:

Gegroet zij Bethlehem, de stad van de : التى ُولد فيها المسيح:السالم لبيت لحم مدينة األنبياء
profeten, waar Christus geboren is, de
. آدم الثانى
tweede Adam.
esmaroo-oet إك إسماروؤت آليثوس نيم بيك
K`cmarwout
`aly;wc@
nem Ek
Pekiwt
`n`aga;oc@
nem aliethoos, nem pek joot  نيم بي إبنفما:يوت إن آغاثوس
en aghathos, nem pie إثؤواب جى أف ماسك أكسوتي
Pi`pneuma `e;ouab@ je au mack
Pnevma eth-oe-wab, zje
. إممون ناي نان
akcw] `mmon nai nan.
ak ie ak sootie emmon
nai nan..
Waarlijk bent U gezegend, met Uw Goede  والـــروح،الصالح
ٌ مبـــار
َ
ك
َ مع أبيـك،أنـــت بالحقـيـقـة
ِ
Vader, en de Heilige Geest, want U bent geboren
.ولدت وخلصتـنا, ك
َ  ألنــ،القـــدس
en heeft ons verlost, ontferm U over ons..

Na de lezing uit het Sinexarium zingt
men de hymnen voor kerst

وبعد قراءة السنكسار يصلون لحن الميالد

De Hymne `#par0enoc

لحن إى بارثينوس

ton Ie parthenos sie meron
ton ie pe-roe sie-on tiek
`vperovcion tikti ke `3j3 to tie ke ie-khie to espie le`cp3leon tw aprocitw `procaji on too apro sie too epro
ajjel`i meta pimenwn do7o- sa khie ankhelie meta
pie menoon zoksololojovci maji de meta acteroc ghoesie makhie ze meta
`od`iporovci di `3mac jar asteros o zie po roe sie
zie iemas ghar e-khen`ejenn303 pea`ion neon `o`pro nie-thie pe eejon ne-on o
epro e-oo noon the-os.
`e`wnwn 0eoc.
`#par0enoc

c3meron

Op deze dag, baart de maagd de Hoogwaardige,
en de aarde bied de stal aan aan Hem die
onbereikbaar is. De engelen verheer-lijken Hem
tezamen met de herders, en de wijzen reizen naar
Hem, de ster volgend. Want voor ons is een
nieuw kind geboren, de God vóór alle tijden.

إى بارثيه نوس سى ميه رون
طون إى بيه رو ُّسيون تيك تى ؛
كيه إى جيتو اسبى ليه أون طو
أبرو؛ سيطو إبرو ساجى أنجيه
ميه نون
لى ميطا بي
ذوكصولوغوسى ماجى ذيه
ميطا استيروس أو ذى بوروسي
ذى إيماس غار إيه جين ني ثى
بيه ذيون نيـه أون أو إبرو إيه أو
. نـون ثيه أوس

اليوم البتول تلد الفائق الجوهر واألرض تقرب
المغارة لغير المقترب إليه المالئكة مع الرعاة
يمجدون والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون
ألن من أجلنا ُولـِد صبيا جديدا اإلله الذى قبـَل
. الدهور

De Hymne Piginmici لحـن بي جيـن ميسـي
Piginmici `mpar0enikon: ovoh Pie

zj-ien miesie em
partheniekon, oewoh nie
ninakhi
`m`pnevmatikon: nak hie em epnevov`2f3ri `mparado7on: kata matiekon, oe eshfierie em
parazokson, kata nie
ni`cm3 `m`prof3tikon.
esmie em eprofietiekon.
Een maagdelijke geboorte, en spirituele weeën, عجب عجيب
en een paradoxaal wonder, volgens de
profetische uitspraken.
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بي جين ميسي ام بارثيه
نيكون أووه ني ناكهى ام
ابنيفما تيكون أو إشفيرى
امباراذوكسون كاطا ني
.إسمى ام إبروفيتيكون

والطلقات الروحانية

الميالد البتولى
. كاألخبار النبوية

De Mohayyar van Kerst لحـن آبيـن تشـويس
P=x=c A pentshois Iesoes
Piegristos fie etas masf
f3etacmac4 1`nge 5par0enoc enzje tie parthenos gen
qen B30leem `nte 5Iovde`a Viethlee-eem ente tie
Joeze-a kata nie esmie
kata ni`cm3 `m`prof3tikon.
em eprofietiekon.
Apensoic

I=3c

إيسوس
تشويس
آبين
 فى إيه طاس ماسف:بخرستوس
 خين: إنجيه تي بارثيه نوس
 كاطا: فيثليه إيم إنتيه تي يوذيه آ
. ني إسمى ام إبروفيتيكون

O onze Heer Jezus Christus, die geboren is uit de ياربنا يسوع المسيح الذى ولدته العذراء فى بيت لحم
maagd, te Bethlehem in Judea, volgens de
. اليهودية كاألصوات النبوية
profetische uitspraken.

Nicerafim: Nie Sheroebiem nem nie
Serafiem, nie ankhelos
niajjeloc nem niarx3ajjeloc: nem nie arshie ankhelos,
nictrati`a nem nie7ovci`a ni`0- nie strateeja nem nie
eksoeseeja nie ethronos
ronoc nimet soic nigom.
nie met tshois nie khom.
Nixerovbim

nem

De Cherubim, de Serafim, de engelen, de المالئكة
aartsengelen, de vorstendommen, de machten, de
tronen, de heerschappijen en de krachten,

: ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
ني آنجيلوس نيم ني أرشى
 ني ستراتيا نيم ني: آنجيلوس
 ني إثرونوس ني: اكسوسيا
. ميت شويس ني جوم

الشاروبيم والسيرافيم المالئكة ورؤساء
. والعساكر والسالطين والكراسى والربوبيات

Evw2 `ebol evgw `mmoc ge Ev oosh evol ev khoo : افؤش ايفول إفجو امموس
emmos zje oe-oo-oe em جيه أ و أ و أو إم إفنوتي خين
ov`wov `mF5 qen n3etsoci nem Efnoetie gen nie et etshosie  نيم أو هيرينى: ني إتشوسى
nem oe hierienie hiezjen pie
ovhir3n3 higen pikahi nem ov- kahie nem oe tie matie gen  نيم أو تي: هيجين بي كاهى
. ماتي خين ني رومي
nie roomie.
5ma5 qen nirwmi.
roepen uit zeggende: “Ere zij God in den hoge,  المجد للـه فى األعالى وعلى األرض:صارخين قائلين
vrede op aarde, en in de mensen een
. السالم وفى الناس المسرة
welbehagen.”
. ثم يقال لحن الثالث تقديسات بلحن الفرح

index الفهرس

الثــالثــة التقـــديســات

Trisagion

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

Akhios o The-os, akhios is-  أجيوس إس.أجيوس أوثيئوس
shieros, akhios athanatos, o  أجيوس أثاناطوس أو. شيروس
ek parthenoe khen-ne-thies إكبر ثينو جيني ثيس إليسون
eleison iemas.

.إيماس

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

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

Akhios o The-os, akhios is-  أجيوس إس.أجيوس أوثيئوس
shieros, akhios athanatos, o  أجيوس أثاناطوس أو. شيروس
ek parthenoe khen-ne-thies إكبر ثينو جيني ثيس إليسون
eleison iemas.

.إيماس

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

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

ُ
يمـوت يا
قـدوسُ اللـه قـدوسُ القـوي قـدوسُ الـذي ال
.من ُولـ ِ َد من العـذراء ار َحمنا

Akhios o The-os, akhios is-  أجيوس إس.أجيوس أوثيئوس
shieros, akhios athanatos, o  أجيوس أثاناطوس أو. شيروس
ek parthenoe khen-ne-thies إكبر ثينو جيني ثيس إليسون
eleison iemas.

.إيماس

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,
geboren uit de Maagd, ontferm U over ons.

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w
Pneumati@
ke nun ke `ai` ke ic touc `e`wnac
twn `e`wnwn@ `amyn. Agi`a `triac
`ele`ycon `ymac.

ُ
يمـوت يا
قـدوسُ اللـه قـدوسُ القـوي قـدوسُ الـذي ال
.من ُولـ ِ َد من العـذراء ار َحمنا

ُ
يمـوت يا
قـدوسُ اللـه قـدوسُ القـوي قـدوسُ الـذي ال
.من ُولـ ِ َد من العـذراء ار َحمنا

Zoksa Patrie ke Eejoo ke
akhioo Pnevmatie. Ke
nien ke a-ie ke ies toes eoo-nas toon e-oo-noon
amien.
Akhia
Trias
eleison iemas.

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,

ذو كصابتري كي إيو كي
آجيو إبنيفماتي كي نين كي
آإي كي إسطوس إى أوناس
.طون إى أونون آمين

 اآلن وكل،ب واإلبـ ِن والـــروح الـقـــدس
ِ المجــ ُد لآل
ُ
الثالـــوث
 أيهــــا.اوان وإلى دهـــر الــداهــريـن أميــــن
. ارحمنــا.القـدوس

De celebrant bidt het gebed voor het Evangelie, يصلى الكاهن أوشية اإلنجيل وبعدها يرنم الشماس
waarna de diaken de psalm zingt op de Singari
المزمور باللحن السنجارى؛ يقال مرد المزمور؛ ثم يقرأ
wijze. Dan zingt men het responsorium van de
psalm en wordt het Evangelie in het Koptisch كبير الكهنة اإلنجيل باللغة القبطية ؛ يقرأ الشماس
gelezen door de priester met de hoogste rang.
. المزمور واإلنجيل باللغة العربية بلحن الفرح
Dan worden de psalm en Evangelie in het
Nederlands gelezen.

Psalm van de Kerstmis (Sinkherie)
)مزمور عيد الميالد المجيد ( سنجارى
"almoc tw Dauid.
Een psalm van David

Psalmos too Davied

إبصالموس طو دافيد
. مزمور لداود

A=l a=l a=l : P=oc a4goc n3i ge Allieloeja
`n0ok pe pa23ri : `anok aigfok
`mfoov : `ari`et3n `ntot `nta5
nak

`nhane0noc

`etek`kl-

3ronomi`a : ovoh pek`amahi 2a
avr3g4 `m`pkahi. A=l

Allieloeja
Allieloeja Eptshois af khos
nie zje enthok pe pa shierie.
Anok ai ekh vok emfo-oe.
A-rie e-tien en tot en ta-tie
nak en han ethnos e-tek
eklieronomia. Oewoh pek
amahie sha av riekhf em-ep
kahie. Allieloeja.

:الليلويا الليلويا الليلويا
إبتشويس أفجوس بي جيه
 آنوك آي:إنثوك بيه باشيري
 آري إيه إيتين:إجفوك إمفؤو
إنطوط إن طاتي ناك إنهان
:إثنوس إيه تيك إكليرونوميا
أووه بيك آماهي شا أفريجف
. الليلويا.إم إبكاهي

Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u  إسالني. الـــرب قال لي أنـ َت ابني أنـا اليــوم ولـدتك
heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken فاعطيك األمـم ميــراثـك و سلطانـك إلي أقصاء
geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw
. األرض
bezit.

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 marou`cmou `erof hi
`tka;edra `nte ni`precbu-teroc@

Maroe-tshashf gen et ekliesia إكليسيَّا إنتى
مارُوتشاسف خين إت
ِ
ente pef la-os, oewoh maroe أُ ُّووه
:
الؤس
پيف
esmoe erof hie et kathedra مارُو إس ُمو إيروف هي إت كاثيذرا
ente nie epres-vieteros,
: إنتى ني پريسڤيتيروس

Dat zij Hem verhogen in de kerk van Zijn  وليباركوه علي منـابــ ِر،فليــرفعـوه في كنيســ ِة شعبــه
volk, en Hem loven in de raad der oudsten,
،وخ
ِ الشيــ
je af,w `noumetiwt `m`vry]
`nhan`ecwou@
eu-``enau
`nje
ny`etcoutwn ouoh eu`eounof@

zje af ko en oe met-joot em چى آفكو إن أُوميتيوت إم إفريتي إن
efrietie en han eso-oe, ev-enav  إڤئى ناڤ إنﭽى ني: هان إسو ُؤو
enzje nie et soe-toon oewoh
: إتسُوتون أُ ُّووه إڤئى أُونوف
ev-e oenof.

want Hij maakt geslachten talrijk als een kudde. َص ُر المستقيمـون
ِ  يُب،ألنـه َجعـَـ َل ابــْ ّوة مثــل الخــراف
De oprechten zien het en verheugen zich.
. َويفــرحـــون

afwrk `nje P¡ ouoh `nnefouwm
`n`h;yf@ je `n;ok pe `vouyb sa `eneh@
kata `ttaxic `mMel-,icedek.

Af-oork enzje Eptshois oewoh آفؤرك إنﭽى إپتشويس أُووه إننيف
en nef oe-oom en eh-thief, zje  چى إنثوك پى إف: أُوؤوم إن إهثيف
enthok pe ef-oewieb sha eneh,  كاطا إت طاكسيس: أُ ِّويب شا إينيه
kata
et
taksies
em
: إم ميلشيسيديك
Melshiesedek.

De Heer heeft gezworen en het berouwt Hem
niet: Gij zijt priester in eeuwig-heid naar de
ordening van Melchisedek.

 أنـك أنت هـو الكاهــن،أقس َم الـربُ و لـن ينـدم
.إلى األبــ ِد علي طقـس ملشيصادق

P¡ caouinam `mmok peniwt e;ouab Eptshois sa oewie nam إپتشويس صا أُ ِّوي نام إمموك پينيوت
`mpat-riar,yc
papa
abba emmok penjoot eth-oewab em إث ُؤ َّواب إم پاطريارشيس پاپا
patriarshies pa-pa ava (…).
: )...( آڤا
Tawadroc@

De Heer is aan uw rechterhand, onze heilige الـربُ عـن يمينــك يا أبـانــا القــديس البطريــرك البابــا
vader de patriarch, paus abba Tawadros,
:األنبـا تـاوضـروس
nem peniwt `n`epickopoc abba (...)@ Nem penjoot en episkopos : )...( نيم پينيوت إن إپيسكوپوس آڤا
ava (…). Eptshois ef-e areh .إپتشويس إفئى آريه إي پيتين أونخ
P¡ ef`e`areh `epetenwnq. A=l.
ُ

.الليلويا

e-peten oon-g.

en onze vader de bisschop abba (...),de Heer  الـربُ يحفــظ: )...( وآبينـا األسقـف المكـرم األنبـا
beware jullie leven. Halleluja.
. هـلليلـويـا،حيـاتـكما

Het Responsorium van de Psalm

مرد المزمور

:الليلويا
الليلويا
A=l =a=l: I=3c P=x=c `P23ri `mF5: Allieloeja, allieloeja, Iesoes إيسوس
Piegristos Epshierie em :بخرستوس ابشيرى ام إفنوتى
acmac4 `nge 5par0enoc qen Efnoetie, asmasf enzje tie :اسماسف إنجيه تى بارثينوس
parthenos gen Biethlee-eem
B30leem `nte 5Iovde`a kata ente tie Joeze-a kata nie خين بيتلى ئيم إنتيه تي يوذيه آ
esmie em eprofietiekon, كا طا ني إسمى إيم
ni`cm3 `m`provf3tikon: =a=l =a=l.
. الليلويا الليلويا:ابروفيتيكون
allieloeja allieloeja.
Halleluja Halleluja, Jezus Christus de Zoon van
God, is geboren uit de maagd, te Bethlehem in
Judea, volgens de profetische uitspraken,
Halleluja Halleluja.

 ولـدته العذراء: يسوع المسيح إبن اللـه:هلليلويا هلليلويا
 هلليلويا:فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية
.هلليلويا

Het Responsorium van het Evangelie

مرد اإلنجيل في قداس عيد الميالد

Ovciov a42ai qen nima`n2ai: Oe seejoe af shai gen
nie ma en shai, a-nie ma
`animajoc
mo2i
`ncw4: khos moshie ensoof, sha
2a`nte4`enov
`eB30leem: entef e-noe e-Viethleeeem, av oe-oosht em ep
avovw12t `m`povro `nni`ewn.
oero en nie e-oon.
Een ster scheen in het Oosten, en de Wijzen volgden
hem, totdat hij hen bracht tot Bethlehem, en zij knielden
neer voor de Koning der Eeuwen.

أوسيو اف شاي خين ني مان
 آنى ماجوس موشي:شاي
 شا إنتيف ايه نو إيه:إنصوف
 أف أوأوشت إم:فيثليه إيم
. إبؤرو إن ني إيه أون

نجم أشرق فى المشارق المجـوس تبعــوه حتى أدخلهم
.بيت لحـم وسجـدوا لملك الدهـــــــور

Nekhmon ashrak fil mesherik, we el mekhoesoe tebe3oe, 7etteh edgelhom
beiti le7m, we sekhedoe lie melik el dihoer.
A=l =a=l: =a=l =a=l: I=3c P=x=c
`P23ri `mF5: avmac4 qen
B30leem.

Allieloeja
allieloeja, :الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا
allieloeja allieloeja, Iesoes إيسوس بخرستوس إبشرى إم
Piegristos Epshierie em  أفماسف خين بيت ليه:إفنوتي
Efnoetie, av masf gen
. إيم

Bietle-em.

Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Jezus  ُولد: يسوع المسيح إبن اللـه:هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا
Christus de Zoon van God, is geboren in Bethlehem.
. فى بيت لحم

Fai `ere pi`wov er`prepi na4: Fai e-re pie oo-oe er ep فاى إيه ريه بى أوأو إر إبريه
repie naf, nem pef joot en  نيم بيفيوت إن:بى ناف
nem Pe4iwt `n`aja0oc: nem aghathos,
nem
pie
: نيم بى إبنيفما إثؤواب:آغاثوس
Pi=p=n=a =e=0=v: icgen 5nov nem 2a Pnevma eth-oe-wab, jis
. يسجين تينو نيم شا إيه نيه
zjen tie noe nem sha eneh.
`eneh.
Aan Hem komt glorie toe, met Zijn Goede Vader, en
de Heilige Geest, van nu aan en tot in eeuwigheid.

Je `f`cmarwout `nje `viwt nem
`Psyri nem pi `Pneuma `e;ouab@
]`triac etjyk `ebol@ tenouwst
`mmoc ten]`wounac>

 والروح: المجد مع أبيه الصالح:هذا الذى ينبغى له
.  من اآلن وإلى األبد:القدس

Zje ef esmaroo-oet enzje
Efjoot nem Epshierie, nem
pie Pnevma eth-oe- wab, tie
Trias et zj-iek evol, ten oeoosht emmos ten tie oo-oe
nas.

جى افزمارووت انجى افيوت
 نيم بى ابنفما: نيم ابشيرى
 تترياس اتجيك ايفول:اثؤواب
 تين او أوشت امموس تينتى:
. او ناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de ألنه مبــارك اآلب واإلبـن والـروح القـدس الثـالوث
Heilige Geest, de volmaakte Drie-eenheid, wij
. نسجـد له ونمجـده.الكـامـل
aanbidden en verheerlijken Hem.

De Aspasmos Adam voor de Kerstfeest
أسبسمس آدام لعيد الميالد المجيد
Je aumici nan `nou`alou@ au]
nan
`nousyri@
vy`et
`eretef`ar,y@
,y
hijen
tefnahbi.

Zje av miesie nan en oe- :جيه أف ميسى نان إن أوآلو
aloe, av tie nan en oe أفتى نان إن أوشيرى فى إيت إيه
shierie, fie et er e-tef  كيه هيجين تيف:تيف أرشى
arshie, kie hiezjen tef
.ناهفى
nahvie.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust, op zijn
schouders.

.إنه ولد لنا ولد وأعطينا إبنا الذي رئاسته على منكبيه

Innehoe wolideh lene weleden, we o3tiene ibnen, ellezie rie’esetiehie 3ele
minkebeihie.
`ne7ovciact3c: Efnoetie fie et khor, en  إن: إفنوتي فى إتجور
eksoe-siasties,
oewoh  أووه بى: إكسوسياستيس
ovoh piajjeloc: `nte pini25 pie ankhelos, ente pie  إنتيه بى نيشتى إن: آنجليوس
nieshtie en sot-shnie.
. سوتشنى
`ncosni.
F5

f3etgor:

De Krachtige God, de Heerser, en de
Engel, van de Grote Wijsheid.

.اإلله القوي المتسلط ومالك المشورة العظمي

Hina `ntenhwc `erok : nem Hiena enten hoos erok,  نيم:هينا إنتين هوس إيه روك
nem nie Sheroebiem,  إن:ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
nixerovbim : nem nicerafim: nem nie Serafiem, en
.أوش إيفول إنجو إمموس
oosh evol en khoo
enw2 `ebol engw `mmoc.
emmos.
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 Zje ek-oe-wab ek-oewab ek-oe-wab, Eppipantokratwr: `tfe nem `pkahi tshois pie pantokrator,
meh `ebol: qen pek`wov nem etfe nem ep kahie meh
evol, gen pek oo-oe nem
pektai`o.
pek tajo.

جيه إكؤواب إكؤواب
 إبتشويس بي:إكؤواب
 إتفيه نيم:بانضوكراطور
إبكاهي ميه إيفول خين بيك
.أوأو نيم بيك طايو

“Heilig Heilig Heilig, O Heer de قدوس قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل السماء
Pantokrator, hemel en aarde, zijn vol van
.واألرض مملوءتان من مجدك وكرامتك
Uw glorie en Uw eer.”
Ten5ho `erok `w V=c )=c: e0rek`areh Ten tie ho erok o Eejos تين تيهو إيه روك أو إيوس ثيه

The-os, ethrek areh e-ep  إثريك آريه إبؤنخ إمبين:أوس

`ep
` wnq `mpen-patri`arx3c: papa oon-g em pen patriarshies,
)....(  بابا آفا:باطري آرشيس
abba (..) piarx3`erevc: matagro4 pa pa ava (...) pie arshie  ما:بي أرشي إيه ريفس
erevs, ma takhrof hiezjen بيف
هيجين
طاجروف
higen pe4`0ronoc.
pef ethronos.

.إثرونوس

Wij vragen U O Zoon van God, bewaar het leven نسألك يا إبن اللـه أن تحفظ حياة بطريركنا البابا أنبا
van onze patriarch, paus abba (…) de
.) رئيس الكهتة ثبته علي كرسيه....(
aartspriester, bevestig hem op zijn zetel.

Nem pefke``sfyr `nlitourgoc@
peniwt e;ouab `ndikeoc@ abba
pi`epickopoc (...)@ matajrof
hijen pef`;ronoc.

Nem pef ke eshfier en
lietoerghos, penjoot ethoe-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 ، أبينا المكرم البار،وشــريكــه في الخــدمــة
heilige rechtvaardige vader, abba (…)
.) أسقـفنا ثبتـه علي كــرسيـه...( األنبـا
onze bisschop, bekrachtig hem op zijn
zetel.

De uitgebreide versie van “Groet elkaar met een heilige kus” (acpazec;e):

:)قبـلــوا بعضـكم باللحـن الطـويـل (أسبازيستيـه الكبيـرة
Acpazec;e
allilyouc
en
vilymati `agi`w.
Amyn Kuri`e `ele`ycon Kuri`e
`ele`ycon Kuri`e `ele`ycon@

Aspazes-te allieloes en أسبازيستيه الليلوس إن فيليماتي
fielie matie akhioo, Amin
:آجيو
Kiereeje eleison Kiereeje آمين كيريه ليسون كيريه ليسون
كيريه ليسون
eleison Kiereeje eleison,

Geeft elkaar de heilige vredesgroet. Heer  أميـن يارب إرحم يارب.قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة
ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. Ja,
ارحم يارب ارحم
Heer,

ete vai pe I=y=c P=,=c `Psyri
`mV] cwtem `eron ouoh nai
nan. Ctwmen kaloc@ `ctwmen
eulaboc@ `ctwmen ektenwc@
`ctwmen en`iryny@ `ctwmen
meta vobou :eou ke `tromou
ke kata nuxeoc.

e-te fai pe Iesoes pie
Egristos Epshierie em
Efnoetie sootem eron
oewoh nai nan. Estoomen
kaloos, estoomen ev lavoos, estoomen ek tenoos,
estoomen
en
ierienie, estoomen meta
fovoe The-oe ke etromoe
ke kata nie kse-oos.

U bent Jezus Christus, Zoon van God, verhoor
ons en ontferm U over ons, Laten wij goed staan,
laten wij godsvruchtig staan, laten wij
aandachtig staan, laten wij in vrede staan, laten
wij staan in Gods vreze, met ontzag en eerbied.

Pi`klyroc nem pilaoc tyrf qen
outwbh nem ousep`hmot nem
oucemni nem ou,arwf.

إيه تيه فاي بيه إيسوس بي
إخرستوس إبشيري إم إفنوتي
سوتيم إيرون أووه ناي ناي
 إسطومين إف:إسطومين كالوس
: إسطومين إكتينوس:الفوس
إسطومين إن إي ريني
إسطومين ميه طافوفـو ثيه أو
كيه إترومو كيه كاطا ني إكسيه
.أوس

.الـذي هـو يسوع المسيح ابن اللـه اسمعنا وارحمنا
 نقـف، لنقـف بتقـوى نقـف باتصال،فلنقـف حسنا
.  نقـف بخوف اللـه ورعــدة وخشوع،بسالم

Pie eklieros nem pie بي إكليروس نيم بي الؤس
laos tierf gen oe toobh تيرف خين أو طوبه نيم اوشيب
nem oe shep ehmot. إهموت نيم أو سيمني نيم أوو
nem oe semnie nem oe
.كاروف
karof .

O clerus en heel het volk, met gebed en أيها اإلكليــروس وكل الشعب بطلبـة وشكــر بهـدوء
وسكـــوت
dankzegging en kalmte en eerbied.

Fai `nnetenbal `e`pswi `e`pca
`n]`anatoly@
`ntetennau
`epi;uciac tyrion@ `ere picwma
nem pi`cnof `nte Emmanouyl
Pennou] ,y `e`hryi `ejwf.

Fai en ne-tenval e-epshooi
e-epsa en tie anatolie, ente
tennav e-pie thiesiastierion, e-re pie sooma
nem pie esnof ente
Emmano-iel Pennoetie kie
e-ehrie e-khoof.

Nem oe semnie nem oe karoof. Heft u ogen op
naar het oosten, om het altaar te aanschouwen,
met het lichaam en bloed van Emmanuël onze
God daarop gelegen,

`Ere niaggeloc `ohi `eratou nem
niar,yaggeloc@ niCeravim na
picoou `ntenh@ nem ni-<eroubim
e;meh `mbal@ euhwbc `nnouho
e;be `;metcai`e `nte pefnis]
`nw
` ou `nat`ser;e`wrin `mmof
ouoh `nat`scaji `mmof@ euhwc
qen ou`cmy `nouwt@ euws `ebol
eujw `mmoc@

Je `agioc `agioc `agioc@ Kurioc
cabaw;@ `plyryc `o ouranoc ke `y
gy@ tyc `agiac cou doxyc.

إرفعــــوا أعينكـــم إلى ناحيـــة المشــرق
لتنظــروا المذبـــح وجســـــد ودم عمانوئيـــل
.إلهنـا موضوعيـــن عليـــــه

E-rie nie ankhelos o-hie era toe nem nie arshie
ankhelos, nie Serafiem na
pie so-oe en tenh, nem nie
Sheroebiem ethmeh em val,
ev hoovs en noe ho ethve
eth-metsa-je
ente
pef
nieshtie en oo-oe en at esh
er the-oo rien emmof
oewoh en at esh sazj-ie
emmof, ev hoos gen oe
esmie en oe-oot, ev oosh
evol ev khoo emmos,

de engelen en de aarstengelen zijn staande, de
Serafim met zes vleugels, en de Cherubim vol
ogen, en zij bedekken hun gelaat omwille van de
pracht van Zijn grote glorie, die onbevattelijk en
onuitspreek-baar is. Zij prijzen eenstemmig, en
roepen uit zeggende:

فاي إننيه تين فال إيه إبشوي إيه
 إنتيه تين:إبصا إنتيه آنا طولي
 إيه:ناف إيه بي ثي سيا ستريون
ريه بي صوما نيم بي إسنوف
إنتيه إممانوئيل بين نوتي كيه إيه
.إهري إيه جوف

آري ني آنجليوس أوهي إيه
:راطو نيم ني آرشي آنجيلوس
 نيم:ني سيرافيم نابي صو إنتيه
 أف:ني شيروبيم إيثميه إمفال
هوبس إن نوهـو إثفيه إم ميت
صاي إيه إنتيه بيف نيشتي إن
أوأو إن آت إش إيرثيه أورين إم
موف أووه إن آت اش صاجي
 إفهوس خين أو إسمي:إمموف
إن أوأوت إفـؤش إيفول إفجـو
.إمموس

والمالئكة ورؤساء المالئكة قيـام السيرافيـم ذو
الستة األجنحة والشاروبيـم الممتلئون أعينا
يستـرون وجوهـم من بهاء عظمة مجــده غيــر
المنظــور وال منطــوق به يسبحون بصوت
:واحــد صارخين قائليـن

zje akhios akhios akhios
جيه آجيـوس آجيـوس آجيـوس
Kierios savaot, eplieries o  إبليريس: كيريـوس صافاؤوت
oeranos ke ie khie ties أورانـوس كيه إى جيـه تيس
akhias soe zoksies.
.آجياس صوذوكسيس

“Heilig Heilig Heilig is de Heer Sabaot, hemel  السماء، قـدوس قـدوس رب الصباؤوت،قـدوس
en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
.واألرض مملوءتان من مجدك األقـدس

De Eerste Aspasmos Watos voor de Kerstfeest
أسبسمس واطس لعيد الميالد المجيد
Au`ini naf `nhandwron@ ounoub
nem oulibanoc nem ousal@
eu`erhumnoc
nem
`pcepi@
euouwst `mmof.

Av-ienie naf en han :أف إيني ناف إنهان ذورون
zooron, oe noeb nem oe أونوب نيم أوليفانوس نيم أوشال
liebanos nem oe shal, ev إف إير هيونوس نيم إبسيه بي
er hiemnos neme p sepie
.إف أوأوشت إمموف
ev oe-oosht emmof.

Bied hem geschenken aan, goud en wierook en قدموا له هدايا ذهبا و لبانا و مرا ُمسبحين مع البقية
mirre, lofzingt Hem met de overigen, voor Hem
.ساجدين له
knielend.

Kademoe lehoe hedeye, zeheben we lobenen we morran, mosebi7iene me3 il
bakeeye, sekhidiene lehoe.
Allylouia =a=l =a=l@ I=y=c P=,=c
`Psyri `mV]@ acmacf `nje
]par;enoc@ qen By;leem `nte
]Ioude`a
kata
ni`cmy
`m`provytkon. Agioc...

Allieloeja
allieloeja
allieloeja, Iesoes Piegristos
Epshierie em Efnoetie, as
masf enzje tie parthenos,
gen Biethle-em ente tie
Joedea kata nie esmie em
eprofietiekon. Akhios…

Halleluja Halleluja Halleluja, Jezus Christus de
Zoon van God, is geboren uit de maagd, te
Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken. Heilig…

 إيسوس:الليلويا الليلويا الليلويا
:بخرستوس إبشيري غم إفنوتي
أس ماسف إنجيه تي بارثيه
 خين فيثبيه إيم إنته تي:نوس
يوذيه آ كا طا ني إسمي إم
.إبروفيتيكون

 يسوع المسيح ابن اللـه ولدته العذراء: هلليلويا هلليلويا
......  قدوس.فى بيت لحم كاألصوات النبوية

Ellieloje, ellieloje, ellieloje, yesoe3 el messie7 ibn alla, weledet-hoe el 3azra
fie beitie le7m il yehoedeeye, kel aswat il nebeweeyeh. Koddoes…
أجيوس
أجيوس
`Agioc `agioc `agioc@ Kurioc Akhios akhios akhios .أجيوس
cabaw;@ `plyryc `o ouranoc ke `y Kirios saba-ot, eplieries كيريوس ساباؤوت إبلى ريس أو
o oeranos ke ie khie ties أورانوس كى إيجى تيس آجياس
gy@ tyc `agiac cou doxyc.
akhias soe zoksies.
. سوذوكسيس
Heilig, heilig, heilig is de Heer der heer-scharen.  السمـــا ُء.قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ ربُ الصبـاؤوت
Hemel en aarde zijn vol van Uw heilige glorie.
.واألرضُ مملــوءتــــان مــــن مجـــ ِدك األقـــدس

ِ

Deze hymne voor de heilige vaders kan gezongen worden na de Gedachtenis

لحـن "بينشتـي" يُمكـن أن يُقـال بعــد مجمــع القـديسيـن
Pinis] abba Antwni@ nem
pi`;myi abba Paule@ nem
pisomt `e;ouab Makarioc@ abba
Iwannyc
pikoloboc@
abba
Piswi@ abba Paule@ nenio]
`e;ouab `nrwmeoc Maxi-moc nem
Dometioc@

Pie nieshtie ava Antoonie,
nem pie ethmie ava Pavle,
nem pie shomt eth-oewab Makarios.
ava Jo-annies pie kolovos,
ava Pishooi ava Pavle,
nen jotie eth-oe-wab en
romeos, Maksimos nem
Dometios.

De grote abba Antonius en de rechtvaardige abba
Paulus, de drie heilige Macarii, abba Johannes de
Korte, abba Pishoi, abba Paulus, onze heilige
Romeinse vaders, Maximus en Dometius,

abba Mwcy@ abba Iwannyc
<amy@ abba Daniyl@ abba Icydwroc@ abba Paqwm@ abba
Senou]@ ke abba Pavnou]@
abba Parcw-ma@ abba Teji.

 نيم. بى نيشتى آفا أنطونى
 نيم بى شمت. بيئثمى آفا بافلى
 آفا. إثؤواف ماكاريوس
 آفا. يؤانس بى كولوفوس
 نينيوتى.  آفا بافلي. بيشوى
إنروميئوس
إثؤواف
. ماكسيموس نيم دوميتيوس

 والقـديسيـن، والبـار أنبــا بـوال،العظيـ ُم أنبا أنطوني
، أنبا يحنـس القصيــــر وأنبـــا بيشـوي،الثـالثـة مقـارات
 أبــوانـا القـديسـان الـروميـان مكسيمـوس.أنبـا بـوال
،ودوماديـوس

ava Moosie, ava Joannies ka-me, ava Daniiel, ava Iesiezoros ava
Pagoem, ava Shenoe-tie,
ke ava Pafnoetie, ava
Parsoma, ava Tezj-ie.

آفا
آفا
آفا
آفا

 آفا يؤاس كامى. آفا موسى
. آفاايسيذوروس. دانيئيل
 آفا شينــــوتى كى. باخـوم
.  آفا برسومـــــا.بفنوتى
. تيجـــــي

abba Mozes, abba Johannes Kamé, abba Daniël,  أنبـا، أنبـا يحنس كاما أنبا دانيال،أنبـا مـوسى
abba Isidorus, abba Pachomius, abba Shenoete  أنبــا شنـودة وأنبــا. أنبـــا باخــوم،إيسيــذوروس
en abba Pafnotius, abba Parsoma, abba Tejie,
.بفنــوتي أنبـا برسـوما أنبــا رويـس

Ke
pantwn
twn
or;odidaxantwn@ ton logon@
tyc
`aly;iac@
or;odoxwn@
`epickopwn
`precbuterwn@
di`akonwn
`klyrikwn
ky
li`akwn ke toutwn ke pantwn@
or;odoxwn@ `amyn.

Ke pantoon toon orthos
zie zaksoon toon ton
loghon ties alietheejas,
orthozokson episkopon
epresvieteron ziakonon
eklieriekoon ke laikon,
ke toe toon ke pantoon
orthozoksoon amien.

كيبانطون طون أورثوذيذاكسان
طون طون لوغون تيس أليثياس
أورثوذكسون أبيسكوبون إبريس
 ذياكونون إكليريكون. فيتيرون
كى الئكون كى طوطون كى
. بانطون أورثوذكسون آمين

en allen die het woord der waarheid recht .وجمي ُع الـذيـن علـ َّ ُمـوا بكلمـة الحـق باستقامة
hebben onderwezen: de orthodoxe ُ األرثـــوذكسيـيـــــن والقسـوس.األســــاقـفـــــــــــــة
bisschoppen, de priesters, de diakenen, de والشمامسة اإلكليروس والعلمانيين وهــؤالء وجمي ُع
. آميـن.األرثوذكسيـين
clerus, de leken, dezen en alle orthodoxen.
Amen.

Gebed voor de heilige Communie
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.
Zeg tot mijn ziel: "Uw zonden zijn vergeven."
Ik ben dor en leeg van enige goedheid, ik heb niets
dan alleen Uw barmhartigheid, Uw ontferming en
Uw menslievend-heid.
Gij daalde neder vanuit Uw hemelse,
onuitsprekelijke glorie naar onze armzaligheid, en
stemde toe geboren te worden in een kribbe.
Weiger dan niet, Mijn heilige Verlosser, om mijn
nederige en arme ziel te aanvaarden, die Uw
glorievolle tegenwoordigheid verwacht.
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.
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.

صــالة قـبــل التـنــاول
ْ ق
ِّ يـاربُّ إنـِّي غـَيـ ُر ُمسْتـحـ
أن
َ َ تـَدخـ ُ َل تـ
ـقـف بَـيْـتـِي ألنـِّي
ِ حـت َس
ٌ
 فـَقـُلْ كـَل َمـةُ أوال،ٌإنسـان خـَا ِطئ
.لـَتبـْرأ نـَفـ ِسـي
ُنـفـسـي مـَغـفـورة
لـك
ِ
ِ َ قـُلْ لـ
.ك
ِ خـَطـايـَا
ْ ـال ِم
َ
ـن كـ ُ ِّل
إنـِّي مـُقـفـ ٌر
ٍ وخ
ولـيـس لي ِســوي
،ـالح
َ
َ
ٍ ص
ك
َ ِ ك و َمحـبـَّتـ
َ ك ورأفـِتـ
َ ِ تـَحـنـُّنـ
.بـشـر
َ للـ
ِ
َ نـاز
َ َ ت قـد تـ
َ ْوأنـ
لـت مـن َسمـا ِء
ك إلي ُذلـِّنـا
َ َمجْ ـ ِد
ِ ك غـَيـر ال ُمـد َر
َ ض
يـت أن نـُولـد في ِمـزو ِد
َ َ وارتـ
.ــر
ِ َ الـبقـ
ُصي القـ ُ ُّدوس
ِ ِّ فال تـَرفـُضْ يـا ُمخـَلـ
َّ أن تـُقـبـِل إلي نـَفـ ِسي
َالـذلِـيـلـَـة
ْ
َالحـَقـِيـرة
ْنتـظـر
الـتِي
ِ َ تـ
.ك الـَبهـ ِ ِّي
َ حـُضُــو َر
ْ ـف ِم
ْ ك لـ ْم تـَسْتـَن ِك
ـن دخـُو ِل
َ َّ إنـ
.ُت األبـْ َرص لـتـ َ ْشـفـِيَـه
ِ بـَيـ
ول إلي
ِ ُ فـأ ْس َمـحْ يـا إل ِهي بـالــدخــ
.نـَفـ ِسـي لـِتـُطهِّـرهـَا
ْ اطئـةَ ِم
ـن تـَقـْبـيـ ِل
ِ َ لـ ْم تـَمـنـ َ ْع الخـ
 فـال تـَحـرمـنِي الــ ُّدنـُـ َو،ك
َ قـ َ َد َمـيْـ
ك
تـنــاول
ك
َ َجـ َسـ ِد
َ ِمـنــ
ِ لـ
ِ
ْ بـل،س
َ اهـــر و َد ِم
َّ الطـ
ِ ـك األقـْــ َد
ِ
راك
ِ ِ صــرْ تـَنـَا ُولـِي لال ْشـتـ
ِ َ فـَلـيـ
 وإلبـَا َد ِة كـُـلِّ َمـا هــو،عــك
َ َ مـ
أ ْهــوائـِي
وإل َمـاتـ َ ِة
، ٌَدنــس
.الـ َّدنـِيــئـ َ ِة

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.
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.

index الفهرس

ـاك ال ُمـحـيـِّيـــ ِة
َ َصـاي
َ بـو
َ ولـل َعـ َمـــ ِل
ْ وجـ َسـدي ِم
ـن
َ ـسـي
ِ ـشـفـَا ِء نـ َ ْف
ِ ِول
.كـ ُ ِّل خـطيـَّـ ٍة
 ولـسـُكـنـَي،ك
َ ِ ولِـقـَـبــو ِل مـَـوا ِهـبـ
،ــك
 ولِحُـلـو ِل،تـك
َ روح
َ َ نـِعـْمـ
ِ
يــك
َ ِ ت فـ
َ ولالتـِّحــا ِد بــ
ِ ك والـثـَّبـَا
ــــك
لـ َمجـْــ ِد
ألحْ ـيـَـأ
َ اسْـ ِم
. آميــن.وس
ِ الـقـُــ ُّد

Een Breking gericht tot God de Vader voor de
vasten voor Kerst, voor het Kerstfeest zelf en
het hele jaar

O Meester, Heer, onze God, de Schepper,
Onzienlijk, Onbevattelijk, Onveranderlijk
en Onbegrensd,
die Zijn Ware Licht heeft gezonden, Zijn
Eniggeboren Zoon Jezus Christus, het
Eeuwige Woord.
Hij die altijd in de Vaderlijke boezem is, is
gekomen en verbleef in de onbevlekte
maagdelijke schoot. Zij heeft Hem
gebaard, terwijl ze Maagd was, en haar
maagdelijkheid bleef verzegeld.
Zie, de engelen loven Hem en de hemelse
heerscharen zingen tot Hem, roepende en
zeggende: “Heilig, heilig, heilig is de Heer
der Heerscharen. Hemel en aarde zijn vol
van Uw heilige glorie.”
Zo ook wij, onze Goede Menslievende
Meester, maak ons, zwakke zondaars,
waardig, dat wij tezamen met hen,
met een rein hart U mogen loven, met
Hem en de Heilige Geest, de wezensgelijke Drie-eenheid, en onze ogen naar U
opheffen, onze Heilige Vader die in de
hemelen zijt, en zeggen:
Onze vader die in de hemelen zijt...

قسمـة لآلب تقـال في صـوم الميالد وعيـد الميالد
وسنـوي
ُ أيها السيـ ُد الـربُ إلهنـا الخالـ
 غيـ ُر، غيـ ُر المـرئي،ق
.المفحــوص
 غيـ ُر، غيـ ُر المستحيــ ِل،ال ُمحـّـوى
ِ
 إبنـَه الـوحيـــ ِد يســو َع،الــذي أر َســ َل نـــو َره الحقـيـقي
. الكلمــة الــذاتي،المسيــح
ُ
 أتى وحـ َّل في،الكـائــن في حضنِه األبــوي ك َّل حيــ ٍن
 َولـَدَتـْـه وهـى،الــدنـس
غيـر
الحشـا ِء البتــولي
ِ
ِ
.ٌ وبتــوليتـُهــا مختــومــة،عـــذرا ُء
،ت تـُرتـ ِ ُل له
ِ  وأجنـا ُد السمـوا،ُإذ المالئكـةُ تسبحـه
ُ رب. ٌ قـدوس. ٌ قـدوس. ٌ "قـدوس: َصارخيـنَ قائليـن
ُ السما ُء واألرض،الجنو ِد
َمملوءتان من مجـ ِدك
ِ
".األقـدس
ِ
ُ
هكـذا أيضا
َ الخطـاة إجعلنــا مستحقيــن،نحـن الضعفــاء
.البشــــــر
محـب
معهــم يا سيــدَنــا الصالـ َح
َ
ِ
،القـدس
الـروح
ك معه مـع
ب
َ  نسب َحـ،طاهــر
ٍ لكي بقلـ
ٍ
ِ
ِ
 ونـرفــع أعـينـَنــا إلى،المقـدس المساوي
ث
ِ الثالــو
ِ
،ت
َ  إليـ،فـوق
ِ ك أيهــا اآلبُ القـدوس الـذي في السمــوا
:ونقــول
... أبـانــا الـذي في السمــوات

Psalm 150 wordt gezongen op de lange feestelijk wijze.
Dan kunnen aanvullende hymnen worden gezongen
voor de de Kerstfeest.
)تصلى هلليلويا ( بطريقة اللحن الفرايحى الطويلة:051 المزمور
وبعد المزمور يمكن أن يقال ما يالئم من المدائح
Doxaci Kuri`e doxaci.

Zoksa sie Kyrië zoksa sie.
Allieloeja.

.المجد لك يا رب

Glorie zij aan U, o Heer, aan U zij de glorie.

Refrein Psalm 150

ذوكصاسى كيريه ذوكصاسى

مرد التوزيع

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

De gelovigen zingen Psalm 150
)051(  وهـو المزمور،وأثناء التوزيع يسبح الشعب بالمزمـور اآلتي
`Cmou `eV] qen ny=e=;=u tyrou Esmoe e-Efnoetie gen إسمو إيه إفنوتي خين ني
nie eth-oe-wab tieroe
.إثـؤواب تيـروإنطاف الليلويا
`ntaf.
entaf.
Looft God in al Zijn heiligen. Halleluja.

.سبحوا اللـه في جميع قديسيه

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

`Cmou `erof qen pitajro `nte Esmoe erof gen pie إسمو إيه روف خين بي طاجرو
takhro ente tef khom.
.إنتيه تيف جوم الليلويا
tefjom.
Looft Hem in zijn machtig uitspansel.

.سبحــوه في جلــد قوتــه

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

` Cmou `erof `e`hryi hijen
tefmetjwri.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Esmoe erof e-ehrie إسمو إيه روف إيه إهـري
hiezjen tef met khoorie. .هيجين تيف ميت جوري الليلويا

Looft Hem om zijn machtige daden.

.سبحــوه على مقدرتـــه

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

` Cmou `erof kata `p`asai `nte Esmoe erof kata ep a- إسمو إيه روف كاطا إب آشاي
shai ente tef met
.إنتيه تيف ميت نيشتي الليلويا
tefmetnis].
nieshtie.
. هلليلويا.سبحــوه ككثــرة عظمته

Looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

`

Cmou

`erof

`ncalpiggoc.

qen

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

ou`cmy Esmoe erof gen oe إسمو إيه روف خين أو إسمي
esmie en salpin-ghos
.إنصالبين غـوس الليلويا
allieloeja.
.سبحـوه بصــوت البـــوق

Looft Hem met bezuingeschal.

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

`Cmou e` rof qen ou'altyrion
nem ouku;ara.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Esmoe erof gen
psaltierion
nem
kiethara allieloeja.

Looft Hem met harp en citer.

oe إسمو إيه روف خين أو
oe .إبصالتيريون نيم أو كيثارا الليلويا
.هلليلويا.سبحــوه بمزمار وقيثــارة

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

`Cmou `erof qen hankemkem nem Esmoe erof gen han kem إسمو إيه روف خين هان كيم
kem nem han goros.
.كيم نيم هان خوروس الليلويا
han,oroc.
Looft Hem met tamboerijn en koorzang.

. هلليلويا.سبحـوه بدفــوف وصفــوف

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

`Cmou `erof qen hankap nem
ouorganon.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Esmoe erof gen han kap إسمو إيه روف خين هان كاب
nem oe orghanon.
.نيم أوأوغانـون الليلويا
.سبحــوه بأوتــار وأرغــن

Looft Hem met snarenspel en fluit.

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

`Cmou `erof qen hankumbalon
`enece tou`cmy.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Esmoe erof gen han إسمو إيه روف خين هان كيم
kiem valon e-ne-se toe فالون إيه ني سيه طـو إسمي
esmie.
.الليلويا

Looft Hem met klinkende cimbalen.

.سبحــوه بصنــوج حسنــة الصوت

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

`Cmou `erof qen hankumbalon Esmoe erof gen han إسمو إيه روف خين هان كيم
kiem valon ente oe e- .فالون إنتيه أو إشليلـوؤي الليلويا
`nte ou`e`slylou`i.
eshlie loewie.
Looft Hem met schallende cimbalen.

.سبحــوه بصنــوج التهليـــل هلليلويا

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Nifi niben marou`cmou tyrou Niefie nieven ma-roe نيفي نيفين مارو إسمو تيـرو إيه
esmoe tieroe e-efran em إفـران إم إبتشويس بين نوتي
`e`vran `mP=o=c pennou].
Eptshois
Pennoetie
.الليلويا
allieloeja.
Alles wat adem heeft, love de naam van de
Heer onze God. Halleluja.

.كل نسمة فلنسبح اسم الـرب إلهنا هلليلويا

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Doxa Patri ke `Ui`w ke `agi`w Zoksa Patrie ke Eejo ke ذوكصابتـري كيه إيو كيه آجيـو
akhio Pnevmatie.
.إبنفماتي
`Pneumati.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.

.المجـد لآلب واإلبـن والــروح القـدس

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Ke nun ke `ai` ke ic touc `e`wnac Ke nien ke a-ie ke is كيه نين كيه آ إيه كيه إسطوس
twn `e`wnwn `amyn. Allylouia toes e-oo-nas toon e-oo- إيه أوناس طون إيه أونـون آمين
noon amien, allieloeja.
.الليلويا
 هلليلويا.اآلن وكل أوان وإلى دهـــر الدهـور آمين

Nu en altijd en tot in de eeuwen der
eeuwen Amen. Halleluja.

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

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

Allieloeja
zoksa sie
iemoon.

Halleluja. Halleluja. Glorie zij aan U, onze
God.

allieloeja الليلويا الليلويا ذوكصاسي أوثيه
o The-os
.أوس إيمون الليلويا
.المجــد لك يارب هلليلويا

I__=3c P=xc P23ri `mF5 : f3etav Iesoes Piegristos Epshierie إيسوس بخرستوس إبشيري إم
em Efnoetie, fie etav masf إفنوتي في إيه طاف ماسف
mac4 qen B30leem .
gen Biethle-em.
. خين بيت ليه إيم
Jezus Christus de Zoon van God is geboren in
Bethlehem.

. يسوع المسيح ابن اللـه ُولِــ َد فى بيت لحم

=a=l a=l @ pi`wou va penNou] pe Allieloeja allieloeja pie الليلويا الليلويا بي أوأوفـا بين
.Iycoc P`i,rictoc `psyri `mV] oo-oe fa Pennoetie pe  إيسوس بي.نوتي بيه الليلويا
allieloeja.
Iesoes إخرستوس إبشيـري إم إفنـوتي
cwtem `eron ouoh nai nan.
Piegristos Epshierie em .سوتيـم إيه رون أووه نـاي نـان
Efnoetie sootem eron
oewoh nai nan.

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.المجـد إللهنـا هلليلويا
.وأرحمنــا

Ge `4`cmarwovt `nge `Fiwt nem Zje ef esmaroo-oet enzje
Efjoot nem Epshierie,
`P23ri: nem Pi`pnevma `e0ovab: nem pie Pnevma eth-oe%-`triac etg3k `ebol: ten- wab, tie Etreejas et zjiek evol, ten oe-oosht
ovw2t `mmoc ten5`wov nac.
emmos ten tie oo-oe
nas.

چىه إف إسماروؤت إنجيه
 نيم إبشيرى نيم بى: إفيوت
 ثى إترياس: إبنفما إثؤواب
 تين أوأوشت: إتچيك إيفول
. إمموس تين تى أوأوناس

Want gezegend is de Vader en de Zoon, en de  الثالوث:  واإلبن والروح القدس: ألنه مبارك اآلب
Heilige Geest, de volmaakte Drieënheid, wij
.  نسجد له ونمجده: الكامل
aanbidden en verheerlijken Hem.

index الفهرس

مديحة توزيع عيد الميالد

أنا افتح فاي بمجد هللا
ألنه أكمل وعده وأوفاه
ترأى المالك بصوت التهليل
اثقية ابجين ميسى ان امانوئيل
جميع اللغات تصرخ بصياح
وفي الناس بهجة وأفراح
حينئذ أتوا إليه المجوس
وسجدوا ألسمه القدوس
خروا له بعظم إيمان
مرا وذهبا ولبان
دانيال أخبرنا ببيان
حجرا قطع بغير يد إنسان
دعيت يا بيت لحم أفراثا
سيدنا منك أتى
رتل فيك ميخاؤوس
على مولد باشويس ايسوس
زهرة نبعت من بيت داود
وقج تم الوعد الموعود
سالومي ويوسف النجار
ومجد الرب عليهما نار
اشعياء نطق بسرور وأفراح
تلد راعى شعبه بصالح
صبيا ولد أو إبنا أعطيناه
رئاسته على منكباه
صوفونيو عنك خبر
شمس البر منك ظهر

وأرتل للمسيح على الدوام
في إيتاف ماسف خين بيت ليئيم
وبشر رعاة األغنام
في إيتاف………………..
المجد هلل في العال وعلى األرض السالم
في إيتاف………………..
من المشرق باهتمام
في إيتاف………………..
وقدموا قرابين بالتمام
في إيتاف………………..
حين رأى وحية باستفاهم
في إيتاف………………..
وتشرفني بأسرار عظام
في إيتاف………………..
ونطق بخفيات عظام
في إيتاف………………..
وكوكب أشرق من ابرآم
في إيتاف………………..
قد نالوا كرامات عظام
في إيتاف………………..
عذراء في عقب األيام
في إيتاف………………..
مالك المشورة األعظم
في إيتاف………………..
ونطق بمجدك يا مريم
في إيتاف………………..

ضوء الكوكب أشرق للمجوس
إلى حيث كان الرب ايسوس
طغمات العرش العلويين
بصوت الفرح مبتهجين
ظهر سيدنا وأوفي الوعد
تواضع وأخذ شكل العبد
عمانوئيل نور من نور
وصار معنا إله منظور
غير المرئي ظهر اآلن
وعتقنا من أسر الشيطان
في المذوذ كان ملفوف
وسبحته كل الصفوف
قال المرتل في المزمور
وتقدم له هدايا ونذور
كل األنفس مجتمعين
بأصوات الفرح مبتهجين
لوقا الرسول أخبر بما قيل
ومجدا لشعبك اسرائيل
ميالد ايسوس هكذا كان
والكلمة قد صار إنسان
نؤمن باسمه القدوس
أنون خين ني اخرستيانوس
هيرودس ذلك الملعون
أبؤور أن ايه بورانيون
وغاب صوابه المنجوس
من شأن سيدنا بي اخرستوس
وظهر مالك هللا في الحين
إلى أرض المصريين

وصار يرشدهم بإلهام
في إيتاف ماسف خين بيت ليئيم
يسبحون ببهجة ونظام
في إيتاف………………..
وجاد علينا باألنعام
في إيتاف………………..
نورنا من بعد ظالم
في إيتاف………………..
ألجل خالص عبده آدم
في إيتاف………………..
وسجدت له رعاة األغنام
في إيتاف………………..
تسجد له سائر االنام
في إيتاف………………..
اليوم في عيدك األعظم
في إيتاف………………..
نورا أشرق لألمم
في إيتاف………………..
بعجائب واسرار عظام
في إيتاف………………..
ونسبح بمجد أعظم
في إيتاف………………..
أراد أن يقتل رب األنام
في إيتاف………………..
وقتل ربوات أطفال تمام
في إيتاف………………..
ليوسف يقول أهرب قوام
في إيتاف………………..

حتى بلغ إلى قسقام
في إيتاف ماسف خين بيت ليئم
اشفعي فينا يا مريم
في إيتاف………………..
واشرقت من البتول مريم
في إيتاف………………..
محفوظة دايما يا مريم
محروسة طول األيام

واتى السيد من أورشليم
فوق السحابة الحقيقية مقيم
ال تنسى يا أم القدوس
أمام سيدنا بي اخرستوس
يا من اتيت من علو سماك
تطلع علينا بعين رضاك
والبيعة تكون في طمأنينتك
وتكون منصانة بشفاعتك

De Afsluitende Canon
ما يقال في قانون الختام
آمين الليلويا ذوكسابترى كى آيو Amien allieloja, zoksa
كى آجيو إبنفماتى  .كي نين كى Patrie ke Eejo ke akhio
آأى كى إسطوس إى أو ناس Pnevmatie. Ke nien ke a-
ie ke is toes e-oo-nas toon
طون إى اونون آمين.
e-oo-noon amien.

Amyn =al@Doxa Patri ke `Ui`w
ke `agi`w Pneumati. Ke nun ke
`ai` ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn
`amyn.

آميـــن هلليلــويــا .المجـد لآلب واإلبـن والــــروح Amen. Halleluja. Glorie aan de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in
القـــدس ،اآلن وكل أوان وإلى دهـر الدهـور آميـن.
de eeuwen der eeuwen. Amen.

تين أوش ايفول ان جو امموس Tenws `ebol enjw `mmoc@ je `w Ten oosh evol en khoo :
جى أو بين تشويس ايسوس بى emmos zje oo Pentshois
@Pen=oc I=yc P=,=c
Iesoes Piegristos,
اخرستوس
نصـرخ قائليـن :ربنــــا يســـــوع المسيح.

Wij roepen uit en zeggen: o onze Heer Jezus
Christus,

em Efnoetie,  اسماسف:ابشيرى ام إفنوتى
asmasf enzje tie parthenos  خين بيتلى:إنجيه تى بارثينوس
5par0enoc qen B30leem `nte gen Biethlee-eem ente tie ئيم إنتيه تي يوذيه آ كا طا ني
Joeze-a kata nie esmie em
.إسمى إيم ابروفيتيكون
5Iovde`a
kata
ni`cm3 eprofietiekon.

`P23ri

`mF5: acmac4 `nge Epshierie

`m`provf3tikon.
de Zoon van God, is geboren uit de maagd, te
Bethlehem in Judea, volgens de profetische
uitspraken.

Cw] `mmon ouoh nai nan@

 ولـدته العذراء: يسوع المسيح إبن اللـه:هلليلويا هلليلويا
 هلليلويا:فى بيت لحم اليهودية كاألصوات النبوية
.هلليلويا

sootie emmon oewoh nai
nan,

سوتى إممون أووه ناى نان
.خلصنـا وارحمنــا

Verlos ons en ontferm U over ons.

En in aanwezigheid van de patriarch of de bisschoppen
وفى وجود األب البطريرك أو األب األسقف
Ak[i
`t,aric
`mMwucyc@
]metouyb `nte Mel,icedek.
]metqello `nte Iakwb@ ninoj
`na
` hi `nte Ma;oucala@ pika]
etcwtp `nte dauid@ ]covi`a `nte
Colomwn@ Pi`pneuma `mparaklyton
vyetaf`i
`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.

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.

اك اتشى ايت خاريس ام
مويسيس تى ميت أوؤيف انتيه
. ملشيصاداق
تى ميت خيللوى انتى ياكوب بى
:نوج ان آهى انتى ماثوصاال
بى كاتى ات سوتب انتى دافيد
. تى صوفيا انتى سولومون
بى ابنفما ام براكليتون فى
ايطاف اى أيه ايجين نى
. ابوسطولوس

 وشيخوخـة:نلت نعمـة موسى وكهنـوت ملكي صادق
يعقـوب وطول عمـر متـوشـالح والفهـم المختـار الـذي
لداود وحكمـة سليمـان والـروح المعـزي الــذي حـل
.علي الــرسـل

P=oc `ef`e`areh `e`pwnq nem `ptaho
`eratf
`mpeniwt
ettaiyout
`nar,y`ereuc papa abba Tawadroc@
nem peniwt `ne` pickopoc 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 (…)

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

V] `nte `tve ef`etaj-rwou
hijen nou`;ronoc@ `nhanmys
`nrompi
nem
hancyou
`nhirynikon.
`Ntef;ebio
`nnoujaji
tyrou
capecyt
`nnou[a-lauj `n,wlem.

ابشويس ايف ايه اريه ابؤنخ
نيم ابطاهو ايراتف ام بينيوت
ايطايوت ان أرشى ايرفس
 نيم بنيوت ان،)...( بابا افا
. )...( ابسكوبوس افا

الـرب يحفـظ حيـاة وقيـام أبينـا المكـرم رئيـس الكهنـة
 وأبينـا األسـقـف أنبــا.البابا أنبــا تـاوضـروس الثـاني
. وابـائـنـا األساقفـة المجتمعيـن معنــا.أرسـاني

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
بيف
هيجين
طاجروف
 ان هان ميش.إثرونوس
انرومبى نيم هان سيو ان
.هيرينى كون
إنتيف ثيه فيو ان نيف جاجى
تيرو سابيست ان نيف اتشالفج
. ان كوليم

De God des hemels bekrachtige hen op hun إله السمــاء يثبتـهـم على كراسيـهــم سنيـن كثيــرة
zetel, voor vele jaren en vreedzame tijden, en  ويخضع جميــع أعدائـهــم تحـت.وأزمنــة سالميــة
vernedere al hun vijanden snel onder hun voeten.
.أقـدامهم سـريعــا

Twbh `eP=,=c `e`hryi `ejwn
`ntef,a nennobi nan `ebolqen
ouhiryny kata pefnis] `nnai.

Toobh e-pie Egriestos e- طوفه ايه بخرستوس إيه إهرى
ehrie e-khoon, entef ka nen إيه جون انتيف كانين نوفى نان
novie nan evol gen oe ايفول خين او هيرينى كاتا بيف
hierienie, kata pef nieshtie
. نيشتى ان ناى
en nai.

Bid tot Christus namens ons, dat Hij onze zonden
vergeeft, in vrede, volgens Zijn grote genade.

Kuri`e `eleycon@ Kuri`e `eleycon:
Kuri`e `eulogyon `amyn@

أطلبـوا من المسيح عنـا ليغفــر لنــا خطايانــا بسـالم
.كعظيـم رحمتـه

Kyrië eleison Kyrië eleison,  كيري إليسون. كيري إليسون
Kyrië evlo-khieson amien,
كيريه إفلو جيسون آمين

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer zegen
ons. Amen.

. آميـن. يـاربُ بـارك، يــاربُ ارحْ ــم،يـاربُ ارحْ ــم

cmou `eroi `cmou `eroi@ ic esmoe eroi esmoe eroi, is  يس. إزمو إروى.إزمو إروى
tie metanja, koo nie evol تى ميطانيا كونى إيفول جو امبى
]metanoi`a@ ,w nyi `ebol jw
khoo em pie esmoe.
.إزمو
`mpi`cmou.
Zegen mij, zegen mij, dit is een metania.  قـُـل. اغفــروا لي.ي هـا المطـانيـة
َّ بـاركـوا علـ
Vergeef mij, spreek de zegen uit.
.َالبـركــة

Dan spreekt de celebrant de zegen uit
وبعــد ذلـك يقــول الكـاهــن البــركـــة
Gebed na de heilige communie

صــالة بعــد التـنــاول

Mijn hart is vervuld van vreugde en mijn tong  ول َسـاني،قـَد امـْتـأل قــَلبـِي فـَرحــا
jubelt. Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn  فـلـْتـُعـظـِّـ ْم نـَفـْ ِسي،تهـليــال
geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser.
 وتـَبـْت ِهـ ُج روحـِي بـالـلـَّـه، َّالـرب
.صي
ِ ِّ مـُخـَلـ
ُ َ لقـد أقـْبـ
Ik ben tot U gekomen, Heer, kleed mij dan met ُّـك يـــارب
َ َ لت إلـيـ
een zuiver gewaad om Uw bruiloft binnen te لِـتـُلب َسنِي حُـلـَّـة نـَقـيـَّة تـُؤهـَّلنِي
treden.
.ــك
َ للـ ُّدخـو ِل إلي عـُـرْ ِس
Moge mijn vereniging met U vandaag ك الـيـَـوم
َ فـَليـَكـ ُ ْن اتـِّحـا ِدي بـِـ
eeuwigdurend zijn,
.دائمـا
want daardoor neem ik bestendig toe in ضيـلـــ ِة
ِ َ ألنـِّي بـه أزدا ُد في الـفـ
deugdzaamheid, wordt mijn geloof krachtiger en  ويـ َ ْشـتـَــ ُّد،ثـَبـاتـــا ون ُمـــوا
mijn hoop versterkt.
. ويـَتـَقــ َّوي َرجـَـائِي،إيـمـانِي
ْفـلـْيـصـر
Laat mijn deelname aan de communie worden tot تـَنـا ُولـِي عـَال َمـة
een teken van verlossing, een kleed van genade, ،الص ولِبـَاســـا للـنـِّعْـ َمـــ ِة
ِ
َ للخـ
َوحُـلـَّــة
een gewaad van de nieuwe geboorte, reinheid en ،الجــَديـ ِد
لل ِميـال ِد
heiligheid van ziel, lichaam en geest, zuiverheid هــارة وقـَدا َســـة للـنـَّفـْـس
َ َوط
van liefde, een eeuwigdurende vreugde en ،قــاوةٌ للـحُــب
َ
َ َ  ونـ،والجـ َسـ ِد
blijdschap, en tot een goede voorbereiding voor ،وفـَـرحــا وسُـــرورا أبـ َ ِديـــا
Uw vreeswekkende troon.
بـول أمـَا َم
ِ ولجـَـوا
ِ ُ ْـن الـقـ
ِ ب حُـس
.ب
َ ِمـنـبـَر
ِ ك الـ َّر ِهـيـ

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.
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,
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.

index الفهرس

بـيـن
أ َسـلـِّـ ُم َذاتـِي
َ
واحـــدا
فـأجْ ـعــلـنـِي
ِ
َ َ و َسـيـِّرنـِي تـ
حــت
ك عـَقـْـلِي
َ اسْـتـَّد ْع إلـيْــ
بـاركـَهَـا
ِ ُ وإرا َدتـِي لـِتـ
.ك
َ ِ ـشيـئـَتـ
ِ طـ َ ْو َع َم
ْ ِأحْ يـي قـَلبـِي وأيـْق
،ضـ ِميـري
َ ـظ
ْ ِّ شـَتـ
،ت الـ َعـ ُد ِّو
ِ ت جـ َ ِمـي َع خـَيـَاال
ْ ـع
َ ُ أن تـَسْـكـ
.ت
ِ ِ وقـُلْ لـلـز َّوابـ
 ارْ و،ِسـرْ َمـ ِعـي وهـَـدِّئ َر ْو ِعـي
ـيـب
َ ِ عـَطـ َ ِشـي واضْ ـرم لـهـ
،ـك في قـَلـبـِي
َ ِ مـَحـبـَّتـ
ْ َ تـ
ورفــق كـُـ ِّل مــا
ـو
ِ
ِ ُ الف بـِحـُنـ
.صـنـِي
َ ُ يـَنـقـ
ْ ُ امـكـ
َّ
هـار قـد
ث َمـعـِي
َ َّ ألن الـنـ
ْ  ورافـقـْنـِي إلي،مــا َل
أن يـَنـْ َسـ َم
ك غـايـَتِي
َ ك َوحـْـ َد
َ َّ  فـإنـ،ُالـنـَّهـار
َ ْ أنـ،و َسـعـا َدتـِي
ُّك يـارب
َ ت َوحْ ـ ُد
. آميــن.إلي األبـَـ ِد
،ك
َ حـُنـ ُ ِّو
،ـــك
َ َمـ َع
،إرادتِـــك
َ
وحـَواسِّي
ـون
َ ُ وتـَكـ

