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Moldun 

Eftirspil
Aðalvík

Blessun

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 -  

Antwerpen 1540 Breytt 1840

Guðspjall 

Minningarorð

Bænir og Faðir vor

Bæn

Ritningarlestur

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 / Matthías Jochumsson - L. Mason

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

Forspil
Kvæðið um fuglana

Davíð Stefánsson - Atli Heimir Sveinsson

Þú blíða drottning
bjartari’ en sólin,
þú biður fyrir lifendum og dauðum.
Hríf um eilífð oss frá heljar nauðum.
Ave María, Ave María, Ave María!
Gef þeim himnesk jólin.

Bið þinn son
að vernda oss frá villu.
Í veröld eru margir stígar hálir.
Um eilífð vernda allar látnar sálir.
Ave María, Ave María, Ave María!
Frelsa þær frá illu.
Indriði Einarsson - Sigvaldi S. Kaldalóns
  

Allsherjar Drottinn, alvaldi máttur,
ástríki faðir, lof sé þér, um aldir alda.
Kenn oss að þekkja þig mikli Drottinn.
Faðir, faðir, lít til vor nú í náð.
Faðir, faðir, þú ert vor hjálp og hlíf.

Verði’ á oss vilji þinn
vernda þú hug og sál.
Sorg þegar svíður,
send að hugga kærleik þinn.
Freisting ef fellur á,
frelsa þú oss í neyð.
Send vorri sál þinn kraft,
heyr vora hjartans bæn.
Lof sé þér Drottinn, 
lof sé þér Drottinn,
dýrð sé þér.
Textahöfundur ókunnur - César Franck

Sól að hafi hnígur,
hamra gyllir tind.
Með söngvum svanur flýgur
sunnan móti þýðum vind.
Króna hægt á blómum bærist
brosa þau svo unaðsrík.
Kvölds þá yfir friður færist,
fegurst er í Aðalvík.

Víkinni allri yfir
indæl hvílir ró
engill ljóssins lifir
leggur glit um jörð og sjó.
Sveipar allt í undraskrúða
aftansól við hafsins barm
glóa blóm í björtum úða
blikar tár á rósahvarm.
Jón M. Pétursson - Wetterling

Einsöngur

Einsöngur og kór

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

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 


