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Moldun

Blessun

Eftirspil
Largo

G. F. Händel

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.

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



Forspil
Slá þú hjartans hörpustrengi

 J. S. Bach

Bæn

Ritningarlestur

Minningarorð

Guðspjall

Bæn og Faðir vor

Einsöngur
Ave María

Indriði Einarsson - Sigvaldi S. Kaldalóns

Á hendur fel þú honum,
sem himna stýrir borg,
ìDè�DOOW��HU�iWWX¶�t�YRQXP�
og allt, er veldur sorg.
Hann bylgjur getur bundið
og bugað storma her,
hann fótstig getur fundið,
sem fær sé handa þér.

Ó, þú, minn faðir, þekkir
og það í miskunn sér,
sem hagsæld minni hnekkir,
og hvað mér gagnlegt er,
og ráð þitt hæsta hlýtur
að hafa framgang sinn,
því allt þér einum lýtur 
RJ�HÀLU�YLOMD�ìLQQ�

Mín sál, því örugg sértu,
og set á Guð þitt traust.
Hann man þig, vís þess vertu,
og verndar efalaust.
Hann mun þig miskunn krýna.
Þú mæðist litla hríð.
Þér innan skamms mun skína
úr skýjum sólin blíð.
       Gerhardt / Björn Halldórsson - M. Haydn

Ég krýp og faðma fótskör þína,
frelsari minn, á bænarstund.
Ég legg sem barnið bresti mína,
bróðir, í þína líknarmund.
Ég hafna auðs og hefðarvöldum,
hyl mig í þínum kærleiksöldum.
                   Guðmundur Geirdal - Bortnianski

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

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur
mín veri vörn í nótt.
Æ, virzt mig að þér taka,
PpU�\¿U�OiWWX�YDND
ìLQQ�HQJLO��VYR�pJ�VR¿�UyWW�
 Foersom / 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
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