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Ástvinir þakka auðsýnda samúð og vinarhug og 
bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að athöfn 

lokinni í safnaðarsal kirkjunnar

Bálför fer fram síðar

Eftirspil
Air on G-string 

J. S. Bach 

Moldun

Blessun

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.

Sveinbjörn Egilsson / P. C. Krossing 

Matthías Jochumsson / 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.

Faðir vor

Bænir

 Ave Maria
S. Kaldalóns – Rannveig Fríða Bragadóttir & Jónas Ingimundarson 

Cello Suite No. 1 in G Major 
J. S. Bach 



Guðspjall

Ritningarorð

Bæn

Forspil
Kvæðið um fuglana 

Davíð Stefánsson frá Fagraskógi / Atli Heimir Sveinsson 

23. Davíðssálmur / Margrét Scheving 

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 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.

Heyr himnasmiður
hvers skáldið biður.
Komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heiti’ eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég er þrællinn þinn,
þú ert Drottinn minn.

Guð, heit eg á þig,
að græðir mig.
Minnst mildingur mín,
mest þurfum þín.
Ryð þú röðla gramur,
ríklyndur og framur,
hölds hverri sorg
úr hjarta borg.

Gæt, mildingur mín,
mest þurfum þín,
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
málsefni fögur.
Öll er hjálp af þér
í hjarta mér.

Kolbeinn Tumason / Þorkell Sigurbjörnsson 

Björn Halldórsson / M. Haydn

Á hendur fel þú honum,
sem himna stýrir borg,
það allt, er áttu’ í vonum,
og allt, er veldur sorg.
Hann bylgjur getur bundið
og bugað storma her,
hann fótstig getur fundið,
sem fær sé handa þér.

Þig vantar hvergi vegi,
þig vantar aldrei mátt,
þín bjargráð bregðast eigi
til bóta’ á einhvern hátt.
Þitt starf ei nemur staðar,
þín stöðvar engin spor,
af himni’ er þú þér hraðar
með hjálp og líkn til vor.

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.

Minningarorð


