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

lokinni í safnaðarheimili kirkjunnar
Bálför fer fram síðar

Blessun

Moldun

Eftirspil
Largo 
Händel

Þó ég sé látinn, harmið mig ekki með tárum. Hugsið ekki um 
dauðann með harmi og ótta; ég er svo nærri að hvert tár ykkar 
snertir mig og kvelur, þótt látinn mig haldið... En þegar þið hlæið 
og syngið með glöðum hug, sál mín lyftist upp í mót til ljóssins; 
Verið glöð og þakklát fyrir allt sem lífið gefur, og ég , þótt látinn 
sé, tek þátt í gleði ykkar yfir lífinu...

Oþekktur höfundur

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

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.

Bæn og Faðir vor

Minningarorð



Guðspjall

Ritningarlestur

Rósin

Ég lifi’ og ég veit hve löng er mín bið,
ég lifi’, uns mig faðirinn kallar,
ég lifi’ og ég bíð, uns ég leysist í frið,
ég lifi sem farþegi sjóinn við,
uns ég heyri að Herrann mig kallar.

Ég dey, og ég veit, nær dauðann að ber,
ég dey þegar komin er stundin,
ég dey, þegar ábati dauðinn er mér,
ég dey þegar lausnin mér hentust er
og eilíf lífs upp spretta’ er fundin.

Ég ferðast og veit hvar mín för stefnir á,
ég fer til Guðs himnesku landa,
ég fer, uns ég verð mínum frelsara hjá
og framar ei skilnaðar sorgin má
né annað ei ástvinum granda.

Ég lifi nú þegar í Drottni í dag, ég
dey svo að erfi ég lífið,
ég ferðast mót eilífum unaðarhag.
Hví er þá mín sál ei, með gleðibrag?
Ég á þegar eilífa lífið.

Stefán Thorarensen / A. P. Berggreen 

Forspil
Ave Maria 

Schubert

Matthías Jochumsson / Lowell Mason 

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.

Ég krýp og faðma fótskör þína,
frelsari minn, á bænar stund.
Ég legg sem barnið bresti mína,
bróðir, í þína líknarmund.
Ég hafna auðs og hefðarvöldum,
hyl mig í þínum kærleiksöldum.

Guðmundur Geirdal / Bortnianski

Guðmundur Halldórsson / Friðrik Jónsson 

Bæn




