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Prentmet Oddi

BLESSUN

EFTIRSPIL
Ísland er land þitt

Magnús fiór Sigmundsson - Margrét Jónsdóttir

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

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR
Kveðja

Bubbi Morthens

BÆN / FAÐIR VOR

EINSÖNGUR
Ég er kominn heim

Emmerich Kálmán – Jón Sigurðsson



 

GUÐSPJALL

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

Húmar að kveldi, hljóðnar dagsins ys,
hnígur að ægi gullið röðulblys.
Vanga minn strákur blærinn blíðri hönd,
og báran kveður vögguljóð við fjarðarströnd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Syngdu mig inn í svefninn ljúfi blær.
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.
Draumgyðja ljúfa, ljá mér vinarhönd,
og leið mig um þín töfraglæstu friðarlönd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Stephen C. Foster - Jón frá Ljárskógum

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

Tónlist fyrir athöfn

FORSPIL
Ave Maria

Schubert

BÆN

L‡s, milda ljós, í gegnum flennan geim,
mig glepur s‡n,
flví nú er nótt, og harla langt er heim.
Ó, hjálpin mín,
sty› flú minn fót; flótt fetin nái skammt,
ég feginn ver›, ef áfram mi›ar samt.

Ég spur›i fyrr: Hva› hjálpar heilög trú
og hennar ljós?
Mér s‡ndist bjart, en birtan flvarr, og nú 
er burt mitt hrós.
Ég elti skugga, fann fló sjaldan fri›,
uns fárá› öndin sættist Gu› sinn vi›.

fiú ljós, sem ávallt l‡sa vildir mér,
flú logar enn,
í gegnum bárur, brim og vo›asker.
Nú birtir senn.
Og ég finn aftur andans fögru dyr
og engla flá, sem barn ég flekkti fyrr.

Newman - Matthías Jochumsson
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