Jóhannes
Stefánsson

Lýs, milda ljós, í gegnum þennan geim,
mig glepur sýn,
því nú er nótt, og harla langt er heim.
Ó, hjálpin mín,
styð þú minn fót; þótt fetin nái skammt,
ég feginn verð, ef áfram miðar samt.

Fæddur 27. janúar 1940
Dáinn 12. október 2020

Ég spurði fyrr: Hvað hjálpar heilög trú
og hennar ljós?
Mér sýndist bjart, en birtan þvarr, og nú
er burt mitt hrós.
Ég elti skugga, fann þó sjaldan frið,
uns fáráð öndin sættist Guð sinn við.
Þú ljós, sem ávallt lýsa vildir mér,
þú logar enn,
í gegnum bárur, brim og voðasker.
Nú birtir senn.
Og ég finn aftur andans fögru dyr
og engla þá, sem barn ég þekkti fyrr.
Newman - Matthías Jochumsson

BLESSUN
ÚTGÖNGULAG
Ísland er land þitt
Magnús Þór Sigmundsson – Margrét Jónsdóttir

Prestur: Sr. Jónína Ólafsdóttir
Organisti: Sveinn Arnar Sæmundsson
Tindatríó: Atli Guðlaugsson, Bjarni Atlason og
Guðlaugur Atlason
Einsöngur: Eyþór Ingi Gunnlaugsson
Útfararþjónusta Akraneskirkju

Ástvinir þakka vinsemd og hlýhug

Prentmet Oddi Akranesi

Útför frá Akraneskirkju
fimmtudaginn 22. október 2020

FORSPIL

BÆN

Heyr, himna smiður,
hvers skáldið biður,
komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heit eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég er þrællinn þinn,
þú ert Drottinn minn.

Guð, heit eg á þig,
að græðir mig,
minnst, mildingur, mín,
mest þurfum þín.
Ryð þú, röðla gramur,
ríklyndur og framur,
hölds hverri sorg
úr hjartaborg.

Gæt, mildingur, mín,
mest þurfum þín
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
máls efni fögur,
öll er hjálp af þér,
í hjarta mér.

Dal einn vænan ég veit
verndar Drottinn þann reit.
Allt hið besta þar blómgast hann lætur.
Þar er loftið svo tært,
þar er ljósblikið skært,
þar af lynginu’ er ilmurinn sætur.
Þetta’ er dalurinn minn,
hann er dalurinn þinn.
Þar í draumunum eigum við sporin.
Þar er veröld svo góð
þar sem vagga þín stóð,
þar er frjálslegt og fagurt á vorin.
Hann er töfrandi höll,
hann á tignarleg fjöll,
þar í laufbrekkum lækirnir hjala.
Mér er kliður sá kær,
ég vil koma’ honum nær.
Hann er öndvegi íslenskra dala.
Pálmar Þ. Eyjólfsson – Hugrún

RITNINGARORÐ

Þorkell Sigurbjörnsson - Kolbeinn Tumason

EINSÖNGUR
Líttu sérhvert sólarlag
Bragi Valdimar Skúlason

RITNINGARORÐ

GUÐSPJALL

EINSÖNGUR
Kveðja
Bubbi Morthens

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR
Söknuður
Jóhann Helgason – Vilhjálmur Vilhjálmsson

BÆN / FAÐIR VOR
Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðar kraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.
Foersom - Sveinbjörn Egilsson

Ég fel í forsjá þína,
Guð faðir, sálu mína,
því nú er komin nótt.
Um ljósið lát mig dreyma
og ljúfa engla geyma
öll börnin þín, svo blundi rótt.
Matthías Jochumsson

MOLDUN

