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Prentverk Selfoss

Á Stóra-Núpi

Í kirkjugarði:

Þú, Guð, sem stýrir stjarna her
og stjórnar veröldinni,
í straumi lífsins stýr þú mér
með sterkri hendi þinni.

Stýr mínu hjarta’ að hugsa gott
og hyggja’ að vilja þínum,
og má þú hvern þann blett á brott,
er býr í huga mínum.

Stýr minni tungu’ að tala gott
og tignar þinnar minnast,
lát aldrei baktal, agg né spott
í orðum mínum finnast.

Stýr minni hönd að gjöra gott,
að gleði’ eg öðrum veiti,
svo breytni mín þess beri vott,
að barn þitt gott ég heiti.

Stýr mínum fæti’ á friðar veg,
svo fótspor þín ég reki
og sátt og eining semji ég,
en sundrung aldrei veki.

Stýr mínum hag til heilla mér
og hjálpar öðrum mönnum,
en helst og fremst til heiðurs þér,
í heilagleika sönnum.

Stýr mínu fari heilu heim
í höfn á friðarlandi,
þar mig í þinni gæslu geym,
ó, Guð minn allsvaldandi.
 Valdimar Briem

Blessuð sértu, sveitin mín,
sumar, vetur, ár og daga.
Engið, fjöllin, áin þín,
yndislega sveitin mín,
heilla mig og heim til sín
huga minn úr fjarlægð draga.
Blessuð sértu, sveitin mín,
sumar, vetur, ár og daga.

Fagra, dýra móðir mín
minnar vöggu griðastaður
nú er lífsins dagur dvín,
dýra, kæra fóstra mín,
búðu’ um mig við brjóstin þín.
Bý ég þar um eilífð glaður.
Fagra, dýra móðir mín,
minnar vöggu griðastaður.

Bjarni Þorsteinsson – Sigurður Jónsson frá Arnarvatni

Útspil
Kvöldblíðan lognværa / Guðmundur Guðmundsson

Í friði látinn hvíli hér,
nú heim frá leiði göngum vér.
Ó, búum einnig oss af stað,
því óðum líður stundin að.

Svo veri dauðinn velkominn,
vér vitum, Jesús, dauði þinn
frá dauðans valdi leysti lýð,
þér lof og dýrð sé fyrr og síð. 
        C. E. F. Weyse – Valdimar Briem

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.
   Hans Tomissöns – Hallgrímur Pétursson

Þú hljóða nótt
Brahms

Vefslóð útsendingar: skjaskot.is/margrete



Forspil

Minningarorð

Signing – Bæn

Ritningarlestur

Ritningarlestur
Slá þú hjartans hörpustrengi / J. S. Bach

Guðspjall

Þann signaða dag vér sjáum enn
með sólunni’ af djúpi rísa.
Oss alla það veki, auma menn,
að oss virðist Drottinn lýsa.
Því lýsi vor verk oss, ljóssins börn,
að lengur ei myrkrin hýsa.

Þá signuðu stund, þá sælu nátt,
er sonur Guðs blíður fæddist,
þá ljómaði’ af degi’ í austurátt
og ógurlegt myrkrið hræddist,
og ljúflega breiddist ljós um heim,
allt lífið að nýju glæddist.

Þó strá hvert á jörðu’ og lilja í lund
og lauf fengi röddu skæra
og allt vildi Guði alla stund
með englunum lofsöng færa,
sú vegsemdin yrði döpur og dauð
mót dýrðinni ljóssins kæra.

Af gröfinni rís með gull í mund
hinn glóandi morgunblómi,
með kórónu gullna kvöldsins stund
loks kemur í góðu tómi,
þá leikur svo dátt á brá með blund
hinn blessaði aftanljómi.

Til föðurlands vors svo förum heim,
þar framar ei rennur dagur.
Borg lifanda Guðs í löndum þeim
og ljóminn svo undra fagur
oss tekur þá við - þar endar ei
vor indæli sæluhagur.
 Grundtvig – Stefán Thorarensen

Skín, Guðdóms sól, á hugarhimni mínum,
sem hjúpar allt í kærleiksgeislum þínum.
Þú, Drottinn Jesús, lífsins ljósið bjarta,
ó, lýs nú mínu trúarveika hjarta.

Þú varst mér það, sem vatn er þyrstum manni,
þú varst mitt frelsi’ í dimmum fangaranni
og vængjalyfting vona barni lágu
og vorsól ylrík trúarblómi smáu.

Þú ert það lyf, sem lífsins græðir sárin,
sú ljúfa mund, sem harma þerrar tárin,
minn hugarstyrkur, hjartans meginmáttur
og minnar sálar hreini andardráttur.

Í lífsins hretum fýkur flest í skjólin,
og frænda’ og vina myrkvast kærleikssólin.
Þú, Drottinn Jesús, hrelldum huga mínum
átt hlífð og skjól í náðarfaðmi þínum.

Þú vegur eins hinn vesala og smáa
og virðir jafnt þeim auðuga og háa,
þú telur ei í tugum sljórra manna,
þín tala’ er eitt á hjörtum þúsundanna.

Ef einhver þig ei ennþá fundið hefur,
sem öllum ljós í dauðans myrkrum gefur,
ó, veit þá áheyrn veikum bænum mínum,
og vísa þeim að náðarfaðmi þínum.

  Ólína Andrésdóttir

Einleikur á selló
Nótt / Árni Thorsteinsson

Guð, allur heimur, eins í lágu’ og háu,
er opin bók, um þig er fræðir mig,
já, hvert eitt blað á blómi jarðar smáu
er blað, sem margt er skrifað á um þig.

Þá morgunsólin upp í austri stígur,
á æðra himinljós hún bendir mér,
og þá er sólin hægt í vestri hnígur,
á hvíld og frið hún bendir mér hjá þér.

Þá allt til lífsins vorið fagra vekur,
það von til þín í brjósti glæðir mér,
og þegar aftur hausta’ og húma tekur,
það hvetur mig að leita skjóls hjá þér.

Ég fel mig þinni föðurnáð,
minn faðir elskulegi,
mitt líf og eign og allt mitt ráð
og alla mína vegi.
Þú ræður öllu’ og ræður vel
af ríkdóm gæsku þinnar.
Þín stjórn nær jafnt um himins hvel
og hjólið auðnu minnar.

Ég fel mig þinni föðurhönd
í freistinganna þrautum.
Mitt styð þú hold og styrk þú önd
og stýr af háskabrautum.
Þótt búi’ eg yst við íshafs skaut,
ég er í skjóli þínu.
Þú stýrir himinhnatta braut
og hverju feti mínu.

Ég fel mig þínum föðurarm,
er fast mig sorgir mæða.
Þú einn kannt sefa hulinn harm
og hjartans undir græða.
Hið minnsta duft í mold þú sérð
og mælir brautir stjarna,
þú telur himintungla mergð
og tárin þinna barna.

Ég fel mig þinni föðurhlíf,
er fer ég burt úr heimi,
en meðan enn mér endist líf,
mig ávallt náð þín geymi.
Þú ystu takmörk eygir geims
og innstu lífsins parta,
þú telur ár og aldir heims
og æðaslög míns hjarta.
     Valdimar Briem

Ég horfi yfir hafið
um haust af auðri strönd,
í skuggaskýjum grafið
það skilur mikil lönd.
Sú ströndin strjála’ og auða,
er stari’ eg héðan af,
er ströndin stríðs og nauða,
er ströndin hafsins dauða,
og hafið dauðans haf.

Þá yfir löndin stormur geisar stríður,
með sterkum róm hann boðar almátt þinn,
og þá um vanga blærinn leikur blíður,
hann boðar þú sért ljúfur faðir minn.

Þá eldur skær með björtum loga brennur,
hann birtir skýrt, að heit þín gæskan er,
og svalalind, er sífellt áfram rennur,
hún sýnir, að þín miskunn aldrei þver.

Þá heyri eg glaða himinfugla syngja,
þeir hrósa þinni dýrð, sem öllum skín,
og andvörp þau, er einatt hjörtun þyngja,
þó upp um síðir leita, Guð, til þín.

Ó, veit mér, Guð, þín verk ég skoða megi,
þau veri jafnan hjartans unun mín.
Og þótt þín hátign holdið stundum beygi,
mitt hjarta reisir aftur náðin þín.
  Valdimar Briem

Bæn – Faðir vor – Blessunarorð
Þú Árnesþing, ég elska nafnið þitt.
Þar upp til fjalla er helgisetrið mitt,
er morgungeislans mildi fyrst ég naut
við móðurskaut.

En hitt má kynna hverjum Árnesing,
að hvergi á landið slíkan sjónarhring
og rausnarítök rýmka hann í kring
um Rangárþing

Nú læt ég hætta hugarstarfið mitt
við hlíðarfaðm og sezt í grasið þitt
og ilmi þínum anda þar að mér,
svo enginn sér.

            Sigurður Ágústsson – Eiríkur Einarsson

Útspil
Pílagrímakórinn / Wagner

En fyrir handan hafið
þar hillir undir land,
í gullnum geislum vafið
það girðir skýjaband.
Þar gróa’ í grænum hlíðum
með gullslit blómin smá,
í skógarbeltum blíðum
í blómsturlundum fríðum
má alls kyns aldin sjá.

Þar sé ég sólu fegri
á súlum standa höll
í dýrð svo dásamlegri,
hún drifin gulli’ er öll.
Þar sé ég fylking fríða
og fagurbúna sveit
um ljóssins sali líða
með ljóssins ásýnd blíða
í unaðs aldinreit.

Ég hljóður eftir hlusta,
ég heyri klukkna hljóm.
Hve guðleg guðsþjónusta
er Guðs í helgidóm!
Ég heyri unaðsóma
og engla skæra raust,
um Drottins dýrðarljóma,
um Drottins verk þeir róma
um eilífð endalaust.

Er þetta hverful hilling
og hugarburður manns?
Nei, það er fögur fylling
á fyrirheitum hans,
er sýnir oss í anda
Guðs eilíft hjálparráð,
og stríðsmenn Guðs þar standa
við stól hins allsvaldanda.
Þar allt er eilíf náð.
 Valdimar Briem


