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Útför frá Selfosskirkju
föstudaginn 3. mars 2023

Moldun

Blessun

Prestur: Sr. Ninna Sif  Svavarsdóttir
Organisti: Jón Bjarnason

Kórsöngur: Kirkjukór Selfoss
Einsöngur: Gísli Stefánsson

Umsjón: Fylgd

Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og hlýhug og bjóða kirkjugestum 
að þiggja veitingar að athöfn lokinni í Riverside, Hótel Selfossi.

Eftirspil
My Love, My Life / Andersson – Ulvaeus

Prentverk Selfoss

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

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.

        Foersom – Matthías Jochumsson



Forspil

Minningarorð

Bæn

Ritningarlestur

Ave Maria / Schubert

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 rétta vegu 
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt, 
því að þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyrð 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.

  Margrét Scheving – 23. Davíðssálmur

Guðspjall

Einsöngur
Íslenska konan / Billy Joel – Ómar Ragnarsson

Ég kveiki á kertum mínum
við krossins helga tré.
Í öllum sálmum sínum
hinn seki beygir kné.
Ég villtist oft af vegi
Ég vakti oft og bað.
Nú hallar helgum degi
á Hausaskeljastað.

Í gegnum móðu’ og mistur
ég mikil undur sé.
Ég sé þig koma, Kristur,
með krossins þunga tré.
Af enni daggir drjúpa,
og dýrð úr augum skín.
Á klettinn vil ég krjúpa
og kyssa sporin þín.

Ég fell að fótum þínum
og faðma lífsins tré.
Með innri augum mínum
ég undur mikil sé.
Þú stýrir vorsins veldi
og verndar hverja rós.
Frá þínum ástareldi
fá allir heimar ljós.

   Guðrún Böðvarsdóttir – Davíð Stefánsson

Lýs, milda ljós, í gegnum þennan geim,
mig glepur sýn,
því nú er nótt, og harla langt er heim.
Ó, hjálpin mín,
styð þú minn fót; þótt fetin nái skammt,
ég feginn verð, ef áfram miðar samt.

Ég spurði fyrr: Hvað hjálpar heilög trú
og hennar ljós?
Mér sýndist bjart, en birtan þvarr, og nú 
er burt mitt hrós.
Ég elti skugga, fann þó sjaldan frið,
uns fáráð öndin sættist Guð sinn við.

Þú ljós, sem ávallt lýsa vildir mér,
þú logar enn,
í gegnum bárur, brim og voðasker.
Nú birtir senn.
Og ég finn aftur andans fögru dyr
og engla þá, sem barn ég þekkti fyrr.   

         C. H. Purday – Newman / Matthías Jochumsson

Einsöngur
Faðir vor / Albert Hay Malotte

Bæn – Faðir vor

Friður sé með öllum yður,
öllum sálum veitist friður.
Aldrað jafnt sem aðeins fætt,
andað eftir draumlíf sætt,
allt, sem dó frá heimsins hörmum,
hvíli rótt í friðarörmum.

     Franz Schubert – Steingrímur Thorsteinsson


