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FORSPIL
Litanei

Franz Schubert

Hærra, minn Gu›, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphef›in mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Gu›, til þín, :,:
hærra til þín.

Sofanda s‡ndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alfö›urskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Gu›, til þín, :,:
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæ›
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og sta›,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Gu›, til þín, :,:
hærra til þín.

Adams - Matthías Jochumsson

RITNINGARORÐ

Ég kveiki á kertum mínum 
vi› krossins helga tré.
Í öllum sálmum sínum 
hinn seki beygir kné.
Ég villtist oft af vegi.
Ég vakti oft og ba›.
Nú hallar helgum degi
á Hausaskeljasta›.

Í gegnum mó›u´ og mistur
ég mikil undur sé.
Ég sé flig koma, Kristur,
me› krossins flunga tré.
Af enni daggir drjúpa,
og d‡r› úr augum skín.
Á klettinn vil ég krjúpa 
og kyssa sporin flín.

Ég fell a› fótum flínum
og fa›ma lífsins tré.
Me› innri augum mínum
ég undur mikil sé.
fiú st‡rir vorsins veldi 
og verndar hverja rós.
Frá flínum ástareldi
fá allir heimar ljós.

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



RITNINGARORÐ

EINSÖNGUR
Nessun Dorma

Giacamo Puccini

GUÐSPJALL

Ég bi› flig Gu› a› gæta mín 
og gefa mér flitt brau›, 
svo elska megi ég or›in flín 
og aldrei lí›a nau›.

Ég bi› flig Gu› a› gæta mín 
og gefa mér flinn fri›,
svo ö›last megi ég ást til flín 
og ö›rum veita li›.

Ég bi› flig Gu› a› gæta mín 
og gefa mér flitt ljós,
svo l‡sa megi ég lei› til flín,
a› lífsins smæstu rós.

Ég veit flú, Gu›, mín gætir hér 
í gle›i, sorg og flraut, 
og gla›ur mun ég gefast flér 
flá gengin er mín braut.

Amerískt þjóðlag - 
Ingibjörg R. Magnúsdóttir

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR
Rósin

Friðrik Jónsson - Guðmundur Halldórsson

BÆN / 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.



Prentmet Oddi Akranesi

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

MOLDUN

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 þjótt,
lit og blö› ni›ur lag›i, -
líf mannlegt endar skjótt.

Ég lifi´ í Jesú nafni,
í Jesú nafni´ eg dey,
fló heilsa´ og líf mér hafni,
hræ›ist ég dau›ann ei.
Dau›i, ég óttast eigi
afl flitt né valdi› gilt,
í Kristí krafti´ eg segi:
Kom flú sæll, flá flú vilt.

Hallgrímur Pétursson

BLESSUN

EFTIRSPIL
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