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- EINSÖNGUR OG KÓR -

- Panis angelicus -

- FORSPIL -

- Amazing Grace -

- BÆN -

- RITNINGARLESTUR -

- GUÐSPJALL -

- MINNINGARORÐ - 

- BÆNIR OG FAÐIR VOR -

- MISKUNNARBÆN -

- BLESSUN -

- MOLDUN -

- EFTIRSPIL -

- What a wonderful world -

- EINSÖNGUR -

- Ave Maria Schubert -

Hvað bindur vorn hug við heimsins glaum,
sem himnaarf skulum taka?
Oss dreymir í leiðslu lífsins draum,
en látumst þó allir vaka,
og hryllir við dauðans dökkum straum,
þó dauðinn oss megi’ ei saka.

Til moldar oss vígði hið mikla vald,
hvert mannslíf, sem jörðin elur.
Sem hafsjór, er rís með fald við fald,
þau falla, en Guð þau telur,
því heiðloftið sjálft er huliðstjald,
sem hæðanna dýrð oss felur.

En ástin er björt sem barnsins trú,
hún blikar í ljóssins geimi,
og fjarlægð og nálægð, fyrr og nú,
oss finnst þar í eining streymi.
Frá heli til lífs hún byggir brú
og bindur oss öðrum heimi.

Af eilífðar ljósi bjarma ber,
sem brautina þungu greiðir.
Vort líf, sem svo stutt og stopult er,
það stefnir á æðri leiðir.
Og upphiminn fegri’ en auga sér
mót öllum oss faðminn breiðir.

Einar Benediktsson

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.

                Adams - Sb. 1945 - M. Joch.

Sr. Örn Bárður Jónsson
Steingrímur Þórhallsson
Gissur Páll Gissurarson
Schola Cantorum
Kveðja Útfararstofa Svafars og Hermanns

Aðstandendur þakka innilega auðsýnda samúð 

og hlýhug og bjóða kirkjugestum að þiggja 

veitingar í Akóges salnum í Lágmúla að lokinni athöfn.
Snert hörpu mína, himinborna dís,
svo hlusti englar guðs í Paradís.
Við götu mín fann ég fjalarstúf 
og festi á hann streng og rauðan skúf.

Úr furutré sem fann ég út við sjó
ég fugla skar og líka’ úr smiðjumó.
Í huganum til himins oft ég svíf
og hlýt að geta sungið í þá líf.

Þeir geta sumir synt á læk og tjörn,
og sumir verða alltaf lítil börn.
En sólin gyllir sund og bláan fjörð
og sameinar með töfrum loft og jörð.

Ég heyri í fjarska villtan vængjaþyt.
Um varpann leikur draumsins perluglit.
Snert hörpu mína himinborna dís,
og hlustið, englar guðs í paradís.

Davíð Stefánsson – Atli Heimir Sveinsson

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

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
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- RITNINGARLESTUR -

- AKÓGESLAGIÐ - 
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