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Prestur:
Tónlistarstjóri:

Gospeltónar:

Umsjón útfarar:

Helgi Guðnason
Óskar Einarsson
Hrönn Svansdóttir, Fanny K Tryggvadóttir 
og Óskar Einarsson
Frímann og Hálfdán - Útfararþjónusta

Ástvinir þakka vináttu og samúð og bjóða viðstöddum að þiggja 
veitingar í safnaðarheimili Akraneskirkju að lokinni athöfn.

Jarðsett verður í Akraneskirkjugarði.

EFTIRSPIL
Vökuljóð (Áfram veginn)

Rússneskt þjóðlag

MOLDUN

BLESSUN

Sveinbjörn Egilsson / P. C. Krossing

Nú legg ég augun aftur, 
ó, Guð, þinn náðarkraftur 
mín veri vörn í nótt. 
Æ, virst mig að þér taka, 
mér yfir láttu vaka 
þinn engil, svo ég sofi rótt.

Matthías Jochumsson / P. C. Krossing

Ég fel í forsjá þína,
Guð faðir, sálu mína,
því nú er komin nótt.
Um ljósið lát mig dreyma
og ljúfa engla geyma
öll börnin þín, svo blundi rótt.



GUÐSPJALL OG HUGLEIÐING

MINNINGARORÐ

BÆN OG FAÐIR VOR

BÆN

FORSPIL

Þegar endar mitt stríð
Sigríður Halldórsdóttir / Göte Andersson

Kristur hér við krossinn þinn
Ásmundur Eiríksson / Fanny J. Crosby

RITNINGARLESTUR

RITNINGARLESTUR

Matthías Jochumsson / Lowell Mason

Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,
enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.
Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Sofanda sýndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.
Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,
hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.

Matthías Jochumsson / Sálmur 43, Scriven

Ó, þá náð að eiga Jesú
einkavin í hverri þraut.
Ó, þá heill að halla mega
höfði sínu’ í Drottins skaut.
Ó, það slys því hnossi’ að hafna,
hvílíkt fár á þinni braut,
ef þú blindur vilt ei varpa
von og sorg í Drottins skaut.

Eigir þú við böl að búa,
bíðir freistni, sorg og þraut,
óttast ekki, bænin ber oss
beina leið í Drottins skaut.
Hver á betri hjálp í nauðum?
Hver á slíkan vin á braut,
hjartans vin, sem hjartað þekkir?
Höllum oss í Drottins skaut.

Ef vér berum harm í hjarta,
hryggilega dauðans þraut,
þá hvað helst er Herrann Jesús
hjartans fró og líknar skaut.
Vilji bregðast vinir þínir,
verðirðu’ einn á kaldri braut,
flýt þér þá að halla’ og hneigja
höfuð þreytt í Drottins skaut.

L. Halldórsson / C. H. G. Redhlberg

Þegar ég leystur verð þrautunum frá,
Þegar ég sólfagra landinu á
Lifi og verð mínum Lausnara hjá,
Það verður dásamleg dýrð handa mér.

Dásöm það er dýrð handa mér,
dýrð handa mér, dýrð handa mér,
Er ég skal fá Jesú auglit að sjá,
Það verður dásamleg dýrð handa mér.

Og þegar hann, er mig elskar svo heitt,
Indælan stað mér á himni´ hefir veitt,
Svo að hans ásjónu´ ég augum fæ leitt
Það verður dásamleg dýrð handa mér.

Ástvini sé ég, er unni ég hér,
Árstraumar fagnaðar berast að mér.
Blessaði Frelsari, brosið frá þér,
Það verður dásamleg dýrð handa mér.

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.
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 vindunum 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.
Þessi lilja er mín lifandi trú.
Hún er ljós mitt og von mín og yndi. 
Þessi lilja er mín lifandi trú.

Þorsteinn Gíslason / Norskt þjóðlag


