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Prentmet Oddi

BLESSUN

EFTIRSPIL 
Highway to Nowhere 

Jim Hess

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

Ísland er land flitt, og ávallt flú geymir
Ísland í huga flér, hvar sem flú fer›.
Ísland er landi›, sem ungan flig dreymir.
Ísland í vonanna birtu flú sér›. 
Ísland í sumarsins algræna skrú›i,
Ísland me› blikandi nor›ljósatraf.
Ísland, er fe›ranna afrekum hlú›i.
Ísland er foldin, sem lífi› flér gaf.

Íslensk er fljó›in, sem arfinn flinn geymir.
Íslensk er tunga flín skír eins og gull.
Íslensk sú lind, sem um æ›ar flér streymir.
Íslensk er vonin af bjarts‡ni full. 
Íslensk er vornóttin albjört sem dagur.
Íslensk er lundin me› karlmennsku flor.
Íslensk er vísan, hinn íslenski bragur.
Íslensk er trúin á frelsisins vor.

Ísland er land flitt, flví aldrei skal gleyma.
Íslandi helgar flú krafta og starf.
Íslenska fljó›, flér er ætla› a› geyma
íslenska tungu, hinn d‡rasta arf. 
Ísland sé blessa› um aldanna ra›ir,
íslenska moldin, er lífi› flér gaf.
Ísland sé fali› flér, eilífi fa›ir.
Ísland sé frjálst me›an sól gyllir haf.

Magnús fiór Sigmundsson - Margrét Jónsdóttir

Almennur söngur 

MOLDUN



 

Í bljúgri bæn og flökk til flín,
sem flekkir mig og verkin mín.
Ég leita flín, Gu›, leiddu mig
og l‡stu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri lei›,
sú rétta vir›ist aldrei grei›.
Ég geri margt, sem mi›ur fer,
og man svo sjaldan eftir flér.

Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni fljóna flér,
flví veit mér feta veginn flinn,
a› ver›ir flú æ Drottinn minn.

Pétur fiórarinsson

FORSPIL 
Ég er kominn heim 

Emmerich Kálmán

BÆN

MINNINGARORÐ

Söknuður
Jóhann Helgason – Vilhjálmur Vilhjálmsson

BÆN / FAÐIR VOR

Dag í senn, eitt andartak í einu,
eilíf náð þín, faðir, gefur mér.
Mun ég þurfa þá að kvíða neinu,
þegar Guð minn fyrir öllu sér?
Hann sem miðlar mér af gæsku sinni
minna daga skammti´ af sæld og þraut,
sér til þess, að færa leið ég finni
fyrir skrefið hvert á lífs míns braut.

Hann, sem er mér allar stundir nærri,
á við hverjum vanda svar og ráð,
máttur hans er allri hugsun hærri,
heilög elska, viska, föðurnáð.
Morgundagsins þörf ég þekki eigi,
það er nóg, að Drottinn segir mér:
Náðin mín skal nægja hverjum degi,
nú í dag ég styð og hjálpa þér.

Guð, ég fæ af fyrirheitum þínum
frið og styrk, sem ekkert buga má.
Auk mér trú og haltu huga mínum
helgum lífsins vegi þínum á,
svo að ég af hjartaþeli hreinu,
hvað sem mætir, geti átt með þér
daginn hvern, eitt andartak í einu,
uns til þín í ljóssins heim ég fer.

Sandell-Berg - Sigurbjörn Einarsson

Ég leit eina lilju í holti,
hún lifði hjá steinum á mel,
svo blíð og svo björt og svo auðmjúk,
en blettinn sinn prýddi hún vel.
Ég veit það er úti um engin
mörg önnur sem glitrar og skín.
Ég þræti´ ekki´ um litinn né ljómann,
en liljan í holtinu´ er mín.
:/:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:/:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja´ er mín lifandi trú.

Og þó að í vindinum visni,
á völlum og engjum hvert blóm,
og haustvindar blási um heiðar,
með hörðum og deyðandi róm.
Og veturinn komi með kulda
og klaka og hríðar og snjó,
hún lifir í hug mér sú lilja,
og líf hennar veitir mér fró.
:/:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:/:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja´ er mín lifandi trú.

Erlent lag – Þorsteinn Valdimarsson

RITNINGARORÐ GUÐSPJALL


