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Einlægar þakkir fyrir auðsýnda vináttu og samúð.

Guð blessi ykkur öll.
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Bæn

Forspil
Slá þú hjartans hörpustrengi
Valdimar Briem - J. S. Bach

Minningarorð

Einsöngur
Ég bið að heilsa

Jónas Hallgrímsson - Ingi T. Lárusson

Ritningarlestur Bæn og Faðir vor

Ritningarlestur

Eftirspil
Næturljóð

Jón frá Ljárskógum - Chopin

Blessun

Moldun

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 lifiʼ í Jesú nafni,
í Jesú nafniʼ eg dey,
þó heilsaʼ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí kraftiʼ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
                  Hallgrímur Pétursson

Húmar að kveldi, hljóðnar dagsins ys,
hnígur að Ægi gullið röðulblys.
Vanga minn strýkur blærinn blíðri hönd,
og báran kveður vögguljóð við fjarðarströnd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró. -
Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Sú ein er bæn í brjósti mér,
ég betur kunni þjóna þér,
því veit mér feta veginn þinn,
að verðir þú æ Drottinn minn.
                           Pétur Þórarinsson - Erlent lag

Í bljúgri bæn og þökk til þín,
sem þekkir mig og verkin mín.
Ég leita þín, Guð, leiddu mig
og lýstu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri leið,
sú rétta virðist aldrei greið.
Ég geri margt, sem miður fer,
og man svo sjaldan eftir þér.

Samleikur á orgel og selló
Kveðjulag frímúrara

Valdimar Schiött

Vér biðjum þig Drottinn að blessa þá hrjáðu,
þú birtir oss syndugum mátt þinn á jörð.
Lát náðar sól 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.

Vér flytjum þér lofgjörð, þú líknar og græðir
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.
           Óskar Ingimarsson - Adrian Valerius

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 - Bortniansky

Syngdu mig inn í svefninn, ljúfi blær.
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.
Draumgyðjan ljúfa, ljá mér vinarhönd,
og leið mig um þín töfraglæstu friðarlönd.
Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró. -
Kom, draumanótt með fangið fullt af friði og ró.
   Jón frá Ljárskógum - Foster


