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Blessun

eJ�OL¿¶�t�-HV~�QDIQL�
t�-HV~�QDIQL¶�HJ�GH\�
ìy�KHLOVD¶�RJ�OtI�PpU�KDIQL�
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
DÀ�ìLWW�Qp�YDOGLè�JLOW�
t�.ULVWt�NUDIWL¶�HJ�VHJL�
Kom þú sæll, þá þú vilt.
 Hallgrímur Pétursson - Antwerpen 1540 / Breytt 1840

Prentun Útfararstofa Kirkjugarðanna 

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
DI�VNRULè�YHUèXU�ÀMyWW�
lit og blöð niður lagði, –
líf mannlegt endar skjótt.



Forspil
Smávnir fagrir

Jón Nordal

Guðspjall

Bæn Minningarorð

Bæn – Faðir vor

Ritningarlestur

Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta,
á grænum grundum lætur hann mig hvílast,
leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta.
Hann hressir sál mína, leiðir mig um réttan veg
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt,
því þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyr höfuð mitt með olíu,
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.
                                                                 23. Davíðssálmur - Margrét Scheving

Meðan veðrið er stætt
berðu höfuðið hátt
og hræðstu eigi skugga á leið.
Bak við dimmasta él
glitrar lævirkjans ljóð
XSS�YLè�OMyVKYRO¿Q�EM|UW�RJ�KHLè�
Þó steypist í gegn
þér stormur og regn
og þó byrðin sé þung sem þú berð
þá stattu fast og vit fyrir víst
þú ert aldrei einn á ferð.
  Þýðing: Þorsteinn Valdimarsson - Rodgers / Hammerstein

(LQOHLNXU�i�ÀDXWX
Siciliano úr Columbine

Þorkell Sigurbjörnsson

Ó, blessuð vertu, sumarsól,
er sveipar gulli dal og hól
og gyllir fjöllin himinhá
og heiðarvötnin blá.
Nú fossar, lækir, unnir, ár
sér una við þitt gyllta hár;
nú fellur heitur haddur þinn
á hvíta jökulkinn.

Þú klæðir allt í gull og glans,
þú glæðir allar vonir manns,
RJ�KYDU�VHP�WiULQ�NYLND¶�i�NLQQ�
þau kyssir geislinn þinn.
Þú fyllir dalinn fuglasöng,
Q~�¿QQDVW�HNNL�G JULQ�O|QJ�
RJ�KHLP�t�VYHLWLU�VHQGLUèX¶� 
úr suðri hlýjan blæ.

Þú frjóvgar, gleður, fæðir allt
XP�IM|OO�RJ�GDOL¶�RJ�NO èLU�DOOW�
RJ�JDQJLUèX¶�XQGLU��JHULVW�NDOW�
þá grætur þig líka allt.
Ó, blessuð vertu, sumarsól,
er sveipar gulli dal og hól,
og gyllir fjöllin himinhá
og heiðarvötnin blá.
                   Páll Ólafsson - Ingi T. Lárusson

Vér biðjum þig, Drottinn, að blessa þá hrjáðu, 
þú birtir oss syndugum mátt þinn á jörð.
Lát náðarsól rísa, veg þeim öllum vísa,
er villir fóru leið, hafa týnt sinni hjörð.

Þú leiðir  oss, Drottinn, að lindunum hreinu,
þú ljósið þitt kveikir við himnanna stól.
Um tíma þó syrti, þá brátt aftur birtir,
þú breiðir út þinn faðm og veitir oss skjól.

9pU�À\WMXP�ìpU�ORIJM|Uè��ì~�OtNQDU�RJ�JU èLU
og léttir oss göngu í stormanna klið.
Frá ánauð og helsi gef hjörð þinni frelsi,
þín hjálp er jafnan nær. Ó, Guð, veit oss frið.
Veit oss þinn frið.
                 Þýðing: Óskar Ingimarsson - Hjá Adriaen Valerius 1626


