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Almennur söngur 

Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Sofanda sýndu þá 
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Í bljúgri bæn og þökk til þín,
sem þekkir mig og verkin mín.
Ég leita þín, Guð, leiddu mig
og lýstu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri leið,
sú rétta virðist aldrei greið.
Ég geri margt, sem miður fer,
og man svo sjaldan eftir þér.GUÐSPJALL

BÆN / FAÐIR VOR

Á hendur fel flú honum,
sem himna st‡rir borg,
fla› allt, er áttu´ í vonum,
og allt, er veldur sorg.
Hann bylgjur getur bundi›
og buga› storma her,
hann fótstig getur fundi›, 
sem fær sé handa flér.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Adams - Matthías Jochumsson
Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni þjóna þér,
því veit mér feta veginn þinn,
að verðir þú æ Drottinn minn.

Pétur Þórarinsson

Mín sál, flví örugg sértu,
og set á Gu› flitt traust.
Hann man flig, vís fless vertu,
og verndar efalaust.
Hann mun flig miskunn kr‡na.
fiú mæ›ist litla hrí›.
fiér innan skamms mun skína
úr sk‡jum sólin blí›.

Gerhardt - Björn Halldórsson

Húmar að kveldi, hljóðnar dagsins ys,
hnígur að ægi gullið röðulblys.
Vanga minn strýkur blærinn blíðri hönd,
og báran kveður vögguljóð við fjarðarströnd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Syngdu mig inn í svefninn ljúfi blær.
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.
Draumgyðja ljúfa, ljá mér vinarhönd,
og leið mig um þín töfraglæstu friðarlönd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Stephen C. Foster - Jón frá Ljárskógum

Ó, flú, minn fa›ir flekkir
og fla› í miskunn sér,
sem hagsæld minni hnekkir,
og hva› mér gagnlegt er,
og rá› flitt hæsta hl‡tur
a› hafa framgang sinn,
flví allt flér einum l‡tur
og eflir vilja flinn.

St‡r minni hönd a› gjöra gott,
a› gle›i’ ég ö›rum veiti,
svo breytni mín fless beri vott,
a› barn flitt gott ég heiti

St‡r mínum fæti´ á fri›ar veg,
svo fótspor flín ég reki
og sátt og eining semji ég,
en sundrung aldrei veki.

St‡r mínum hag til heilla mér 
og hjálpar ö›rum mönnum,
en helzt og fremst til hei›urs flér,
í heilagleika sönnum.

MINNINGARORÐ

fiú, Gu›, sem st‡rir stjarna her
og stjórnar veröldinni,
í straumi lífsins st‡r flú mér
me› sterkri hendi flinni.

St‡r mínu hjarta’ a› hugsa gott
og hyggja’ a› vilja flínum,
og má flú hvern flann blett á brott,
er b‡r í huga mínum.

St‡r minni tungu’ a› tala gott
og tignar flinnar minnast,
lát aldrei baktal, agg né spott
í or›um mínum finnast.

St‡r mínu fari heilu heim
í höfn á fri›arlandi
flar mig í flinni gæslu geym,
ó, Gu› minn allsvaldandi.

Valdimar Briem

Blessu› sértu sveitin mín,
sumar vetur, ár og daga!
Engi›, fjöllin, áin flín
- yndislega sveitin mín! -
heilla mig og heim til sín
huga minn úr fjarlæg› draga.
Blessu› sértu, sveitin mín,
sumar, vetur, ár og daga!

Bjarni Þorsteinsson – 
Sigur›ur Jónsson frá Arnarvatni.

MOLDUN

Almennur söngur 

Allt eins og blómstri› eina
upp vex á sléttri grund
fagurt me› frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabrag›i
af skori› ver›ur fljótt,
lit og blö› ni›ur lag›i, -
líf mannlegt endar skjótt.

Ég lifi´ í Jesú nafni,
í Jesú nafni´ eg dey,
þó heilsa´ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti´ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.

Hallgrímur Pétursson


