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Prentmet Oddi

BLESSUN

EFTIRSPIL
Góða ferð  
José Feliciano

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 PéturssonMOLDUN

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 
Fram í heiðanna ró 

Daniel E. Kelley

BÆN

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
Lítill fugl 

Sigfús Halldórsson – Örn Arnarson

GUÐSPJALL

EINSÖNGUR 
Heyr mína bæn 

Mario Panzeri – Ólafur Gaukur

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
Íslenska konan 

Billy Joel – Ómar Ragnarsson

BÆN / FAÐIR VOR

Sérhver draumur lifir a›eins eina nótt
sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt
hverju or›i fylgir flögn – og flögnin hverfur alltof fljótt. 

En fló a› augnabliki› aldrei fylli stund
skaltu eiga vi› fla› mikilvægan fund
flví a› tár sem flerra› burt – aldrei nær a› græ›a grund.

Líttu sérhvert sólarlag,
sem flitt hinsta væri fla›.
fiví morgni eftir or›inn dag
enginn gengur vísum a›.

fiú veist a› tímans köldu fjötra enginn fl‡r
enginn frá hans löngu glímu aftur sn‡r.
fiví skaltu fanga flessa stund – flví fegur›in í henni b‡r.

Bragi Valdimar Skúlason

Undir háu hamra belti
höfði drúpir lítil rós.
þráir lífsins vængja víddir
vorsins yl og sólarljós.

Ég held ég skynji hug þinn allan
hjartasláttinn rósin mín.
Er kristallstærir daggardropar
drjúpa milt á blöðin þín.

Æsku minnar leiðir lágu
lengi vel um þennan stað,
krjúpa niður kyssa blómið
hversu dýrðlegt fannst mér það.

Finna hjá þér ást og unað
yndislega rósin mín.
Eitt er það sem aldrei gleymist,
aldrei það er minning þín.

Friðrik Jónsson
Guðmundur Halldórsson


