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Prentmet Oddi

BLESSUN

EFTIRSPIL

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

Almennur söngur 

MOLDUN
SÖNGUR
Minn Bátur

Halldór Hallgrímsson - Björn Eidsvåg 

BÆN / FAÐIR VOR

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



 

fiar sem englarnir syngja sefur flú,
sefur í djúpinu væra.
Vi› hin sem lifum, lifum í trú
a› ljósi› bjarta skæra veki flig 
me› sól a› morgni,
veki flig me› sól a› morgni.

Drottinn minn fa›ir, lífsins ljós,
lát ná› flína skína svo blí›a.
Minn styrkur flú ert, mín lífsins rós,
tak burt minn myrka kví›a.
fiú vekur hann me› sól a› morgni,
flú vekur hann me› sól a› morgni.

Fa›ir minn láttu lífsins sól
l‡sa upp sorgmætt hjarta.
Hjá flér ég finn fri› og skjól.
Láttu svo ljósi› flitt bjarta
vekja hann me› sól a› morgni,
vekja hann me› sól a› morgni.

Drottinn minn réttu sorgmæddri sál
svala líknarhönd
og slökk flú hjartans harmabál,
slít sundur dau›ans bönd.
Svo vaknar hann me› sól a› morgni,
svo vaknar hann me› sól a› morgni.

Það má svo sem vera
að vonin ein
hálf veikburða sofni í dá.
Finnst vera eitthvað 
sem íþyngir mér
en svo erfitt í fjarlægð að sjá.
Það gilda má einu
hvort ég áleiðis fer
eða staldra hér ögn við og bíð.
Þótt tómið og treginn
mig teymi út á veginn
ég veit að ég hef alla tíð...

verið umvafin englum
sem að vaka hjá
meðan mannshjörtun hrærast
þá er huggun þar að fá.
Þó að vitskert sé veröld
þá um veginn geng ég bein
því ég er umvafin englum
aldrei ein, aldrei ein. 

Svo endalaus ótti
við allt sem er 
og alls staðar óvin að sjá.
Veðrin svo válynd
og víðáttan grimm,
ég vil fría mig skelfingu frá.
Í tíma og rúmi
töfraljóðin mín
og tilbrigðin hljóma svo blíð.
Líst ekki að ljúga
mig langar að trúa
að ég hafi alla tíð.

verið umvafin englum
sem að vaka hjá
meðan mannshjörtun hrærast
þá er huggun þar að fá.
Þó að vitskert sé veröld
þá um veginn geng ég bein
því ég er umvafin englum
aldrei ein, aldrei ein.

Sarah Mclachlan -  
Valgeir Skagfjörð

Tónlist fyrir athöfn
Sjómannalög og íslenskt

FORSPIL 
Ave maría 
Giulio Caccini

BÆN

Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. 
Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, 
leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. 
Hann hressir sál mína,
leiðir mig um rétta vegu fyrir sakir nafns síns. 
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal,
óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, 
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum; 
þú smyr höfuð mitt með olíu;
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, 
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.

Margrét Scheving - 23. Davíðssálmur

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

GUÐSPJALL

MINNINGARORÐ

Far›u í fri›i vinur minn kær.
Fa›irinn mun flig geyma
um aldur og ævi flú ver›ur mér nær,
aldrei ég skal flér gleyma.
Svo vöknum vi› me› sól a› morgni,
svo vöknum vi› me› sól a› morgni.

Bubbi Morthens

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


