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Prentmet Oddi

BLESSUN

EFTIRSPIL
Ég er kominn heim

Emmerich Kálmán – Jón Sigurðsson

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

FAÐIR VOR

Heyr, himna smi›ur,
hvers skáldi› bi›ur,
komi mjúk til mín
miskunnin flín.
fiví heit eg á flig,
flú hefur skaptan mig,
ég er flrællinn flinn,
flú ert Drottinn minn.

Gu›, heit eg á flig,
a› græ›ir mig,
minnst, mildingur, mín,
mest flurfum flín.
Ry› flú, rö›la gramur,
ríklyndur og framur,
hölds hverri sorg
úr hjartaborg.

Gæt, mildingur, mín,
mest flurfum flín
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
máls efni fögur,
öll er hjálp af flér,
í hjarta mér.

fiorkell Sigurbjörnsson -  
Kolbeinn Tumason

Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða.
Draumalandið himinheiða
hlær - og opnar skautið sitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt!

Gakk þú út í græna lundinn,
gáðu fram á bláu sundin.
Mundu, að það er stutt hver stundin,
stopult jarðneskt yndi þitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt!

Allt hið liðna er ljúft að geyma
láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum síst má gleyma,
segðu engum manni hitt!
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.

Valgeir Guðjónsson - Jóhannes úr Kötlum



 

GUÐSPJALL

EINSÖNGUR OG KÓR
Rósin

Friðrik Jónsson - Guðmundur Halldórsson

MINNINGARORÐ

Drottinn er minn hir›ir, mig mun ekkert bresta.
Á grænum grundum lætur hann mig hvílast,
lei›ir mig a› vötnum, flar sem ég má næ›is njóta.
Hann hressir sál mína,
lei›ir mig um rétta vegu fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel flótt ég fari um dimman dal,
óttast ég ekkert illt, flví a› flú ert hjá mér,
sproti flinn og stafur hugga mig.
fiú b‡r mér bor› frammi fyrir fjendum mínum;
flú smyr höfu› mitt me› olíu;
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og ná› fylgja mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins b‡ ég langa ævi.
Drottinn er minn hir›ir, mig mun ekkert bresta.

Margrét Scheving - 23. Daví›ssálmur

Ég kveiki á kertum mínum
við krossins helga tré.
Í öllum sálmum sínum
hinn seki beygir kné.
Ég villtist oft af vegi.
Ég vakti oft og bað.
Nú hallar helgum degi
á Hausaskeljastað.

Í gegnum móðu’ og mistur
ég mikil undur sé.
Ég sé þig koma, Kristur,
með krossins þunga tré.
Af enni daggir drjúpa,
og dýrð úr augum skín.
Á klettinn vil ég krjúpa
og kyssa sporin þín.

Ég fell að fótum þínum
og faðma lífsins tré.
Með innri augum mínum
ég undur mikil sé.
Þú stýrir vorsins veldi
og verndar hverja rós.
Frá þínum ástareldi
fá allir heimar ljós.

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

Tónlist fyrir athöfn

FORSPIL
Ave Maria

Schubert

BÆN

Á hendur fel flú honum,
sem himna st‡rir borg,
fla› 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 flér.

Ó, flú, minn fa›ir flekkir
og fla› í miskunn sér,
sem hagsæld minni hnekkir,
og hva› mér gagnlegt er,
og rá› flitt hæsta hl‡tur
a› hafa framgang sinn,
flví allt flér einum l‡tur
og eflir vilja flinn.

Mín sál, flví örugg sértu,
og set á Gu› flitt traust.
Hann man flig, vís fless vertu,
og verndar efalaust.
Hann mun flig miskunn kr‡na.
fiú mæ›ist litla hrí›.
fiér innan skamms mun skína
úr sk‡jum sólin blí›.

Gerhardt - Björn Halldórsson

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

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

BÆN


