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MOLDUN

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 - Antwerpen 1540

Arnfríður FelixdóĴ ir

BLESSUN

EFTIRSPIL
Næturljóð

Jón frá Ljárskógum - Chopin

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fl jótt,
lit og blöð niður lagði, -
líf mannlegt endar skjótt.

Séra Örn Bárður Jónsson
Steingrímur Þórhallsson
Einar Clausen
Kammerkór Neskirkju
Rúnar Geirmundsson

BÆN OG FAÐIR VOR

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,
mér yfi r láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi  rótt.
    Sveinbjörn Egilsson - P. C. Krossing 1820

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.
        Matthías Jochumsson - P. C. Krossing 1820



BÆN

FORSPIL
Aría úr Goldberg tilbrigðum

J. S. Bach

MINNINGARORÐ

RITNINGARLESTUR

GUÐSPJALL

Fögur er foldin,
heiður er Guðs himinn,
indæl pílagríms ævigöng.
Fram, fram um víða
veröld og gistum
í Paradís með sigursöng.

Kynslóðir koma,
kynslóðir fara,
allar sömu ævigöng.
Gleymist þó aldrei
eilífa lagið
við pílagrímsins gleðisöng.

Fjárhirðum fl uttu
fyrst þann söng Guðs englar,
unaðssöng, er aldrei þver:
Friður á foldu,
fagna þú, maður,
frelsari heimsins fæddur er.
    Matthías Jochumsson - Þjóðlag frá Schlesíu

Ég leit eina lilju í holti,
hún lifði hjá steinum á mel.
svo blíð og svo björt og svo auðmjúk,
og 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:,:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja' er mín lifandi trú.

Og þó að í vindinum 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 lifi r í hug mér sú lilja,
og líf hennar veitir mér fró.

:,:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:,:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja' er mín lifandi trú.
                           Þorsteinn Gíslason - Norskt alþýðulag

Almennur söngur
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 yfi r stund og stað,
stjörnur og sól,
hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:
hærra til þín.
  Matthías Jochumsson - Lowell Mason 1856

Hún bar þig í heiminn og hjúfraði´að sér. 
Hún heitast þig elskaði´ og fyrirgaf þér. 
Hún ætíð er skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. 
Hún er íslenska konan,
sem ól þig og þér helgar sitt líf. 

Með landnemum sigldi´ hún um svarrandi haf. 
Hún sefaði harma. Hún vakti´er hún svaf. 
Hún þerraði tárin. Hún þerraði blóð. 
Hún var íslenska konan,
sem allt á að þakka vor þjóð. 

Ó, hún var ambáttin hljóð. 
Hún var ástkonan rjóð. 
Hún var amma, svo fróð.
Ó, athvarf umrenningsins, 
inntak hjálpræðisins, 
líkn frá kyni til kyns.  

Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. 
Hún hjúkraði´og stritaði gleðisnauð ár. 
Hún enn í dag fórna sér endalaust má. 
Hún er íslenska konan,
sem gefur þér allt sem hún á.

Ó, hún er brúður sem skín! 
Hún er barnsmóðir þín. 
Hún er björt sólarsýn!
Ó, hún er ást, hrein og tær!
Hún er alvaldi kær
eins og guðsmóðir skær! 
 
Og loks þegar móðirin lögð er í mold
þá lýtur þú höfði og tár falla´á fold. 
Þú veist, hver var skjól þitt,
þinn skjöldur og hlíf. 
Það var íslenska konan,
sem ól þig og gaf þér sitt líf. 

En sólin, hún hnígur, - og sólin, hún rís, - 
og sjá: Þér við hlið er þín hamingjudís, 
sem ávallt er skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf: 
Það er íslenska konan, - tákn trúar og vonar, 
sem ann þér og þér helgar sitt líf.  
                                            Texti: Ómar Ragnarsson  - Lag: Billy Joel
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