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Prentmet Oddi

BLESSUN

ÚTGÖNGULAG 
Ísland er land þitt 

Magnús Þór Sigmundsson – Margrét Jónsdóttir

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

MOLDUN

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.

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



 

Tónlist fyrir athöfn

FORSPIL 
Við bjóðum góða nótt 

Bjarni Böðvarsson

BÆN

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
Liljan 

Ókunnur höfundur – Ísl. þýð. Þorsteinn Gíslason

GUÐSPJALL

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
Rósin 

Friðrik Jónsson – Guðmundur Halldórsson

BÆN / FAÐIR VOR

Á hendur fel þú honum,
sem himna st‡rir borg,
þa› 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 þér.

Ó, þú, minn fa›ir þekkir
og þa› í miskunn sér,
sem hagsæld minni hnekkir,
og hva› mér gagnlegt er,
og rá› þitt hæsta hl‡tur
a› hafa framgang sinn,
því allt þér einum l‡tur
og eflir vilja þinn.

Ég er á langfer› um lífsins haf
og löngum breytinga kenni.
Mér stefnu frelsarinn gó›ur gaf,
ég gla›ur fer eftir henni.
Mig ber a› d‡rlegum, ljósum löndum,
flar lífsins tré gróa´ á fögrum ströndum,
vi› sumaryl og sólard‡r›.

Og stundum sigli ég blí›an byr
og bræ›ra samfylgd flá hl‡t ég,
og kjölfar hinna er fóru fyrr
án fyrirhafnar flá n‡t ég.
Í sólarljósi er særinn frí›ur,
og sérhver dagurinn ó›ar lí›ur,
er siglt er fyrir fullum byr.

Ég kveiki á kertum mínum
vi› krossins helga tré.
Í öllum sálmum sínum
hinn seki beygir kné.
Ég villtist oft af vegi.
Ég vakti oft og ba›.
Nú hallar helgum degi
á Hausaskeljasta›.

Í gegnum mó›u´ og mistur
ég mikil undur sé.
Ég sé þig koma, Kristur,
me› krossins þunga tré.
Af enni daggir drjúpa,
og d‡r› úr augum skín.
Á klettinn vil ég krjúpa
og kyssa sporin þín.

Mín sál, því örugg sértu,
og set á Gu› þitt traust.
Hann man þig, vís þess vertu,
og verndar efalaust.
Hann mun þig miskunn kr‡na.
þú mæ›ist litla hrí›.
þér innan skamms mun skína
úr sk‡jum sólin blí›.

Gerhardt - Björn Halldórsson

Lát akker falla! Ég er í höfn.
Ég er me› frelsara mínum.
Far vel, flú æ›andi dimma dröfn,
vor Drottinn bregst eigi sínum.
Á me›an akker í ægi falla
ég alla vinina heyri kalla,
sem fyrri ur›u hinga› heim.

Valdimar V. Snævarr

Ég fell a› fótum þínum
og fa›ma lífsins tré.
Me› innri augum mínum
ég undur mikil sé.
Þú st‡rir vorsins veldi
og verndar hverja rós.
Frá þínum ástareldi
fá allir heimar ljós.

Gu›rún Bö›varsdóttir -
Daví› Stefánsson frá Fagraskógi


