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Tónlist fyrir athöfn

FORSPIL 
Ave María 

Sigvaldi Kaldalóns

BÆN

Hærra, minn Gu›, til flín,
hærra til flín,
enda flótt öll sé kross
upphef›in mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Gu›, til flín, :,:
hærra til flín.

Sofanda s‡ndu flá
sólstigans braut
upp í flitt eilífa
alfö›urskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Gu›, til flín, :,:
hærra til flín.

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.

Lyfti mér langt í hæ›
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og sta›,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Gu›, til flín, :,:
hærra til flín.

Adams - Matthías Jochumsson

RITNINGARORÐ



RITNINGARORÐ

EINSÖNGUR OG KÓR 
Liljan 

Erlent lag – Þorsteinn Valdimarsson

GUÐSPJALL

MINNINGARORÐ

Ó, þá náð að eiga Jesú
einkavin í hverri þraut.
Ó, þá heill að halla mega
höfði sínu’ í Drottins skaut.
Ó, það slys því hnossi’ að hafna,
hvílíkt fár á þinni braut,
ef þú blindur vilt ei varpa
von og sorg í Drottins skaut.

Eigir þú við böl að búa,
bíðir freistni, sorg og þraut,
óttast ekki, bænin ber oss
beina leið í Drottins skaut.
Hver á betri hjálp í nauðum?
Hver á slíkan vin á braut,
hjartans vin, sem hjartað þekkir?
Höllum oss í Drottins skaut.

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

Ef vér berum harm í hjarta,
hryggilega dauðans þraut,
þá hvað helst er Herrann Jesús
hjartans fró og líknar skaut.
Vilji bregðast vinir þínir,
verðirðu’ einn á kaldri braut,
flýt þér þá að halla’ og hneigja
höfuð þreytt í Drottins skaut.

Scriven - Sb. 1886 - Matthías Jochumsson



Ástvinir þakka vinsemd og hlýhug

Prentmet Oddi 

Prestur: Sr. Þóra Björg Sigurðardóttir
Organisti: Sveinn Arnar Sæmundsson

Einsöngur: Halldór Hallgrímsson
Fiðluleikur: Kristín Sigurjónsdóttir

Kammerkór Akraneskirkju
Útfararþjónusta Akraneskirkju

FIÐLULEIKUR 
Kveðjulag Frímúrara

BÆN / FAÐIR VOR

EINSÖNGUR 
Í bljúgri bæn
Pétur fiórarinsson

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

BLESSUN

EFTIRSPIL 
Amazing Grace

Amerískt þjóðlag


