


Bæn

Ritningarorð

Forspil
Georg Friedrich Händel

Andante úr Tríósónötu í h-moll, Op. 2, No. 1, HWV 386b

Eigi stjörnum ofar

meðal bræðra minna
mín þú leitar, Guð.

Nær en blærinn, blómið,
barn á mínum armi,
ást í eigin barmi,
ertu hjá mér Guð.

Hvar sem þrautir þjaka,
þig ég heyri biðja:
Viltu veikan styðja,
vera hjá mér þar?

Já, þinn vil ég vera,
vígja þér mitt hjarta,
láta ljós þitt bjarta
leiða, blessa mig.
Frostenson / Sigurbjörn Einarsson
Hans Puls (1962) Þ. S. raddsetti

Christoph Willibald Gluck
Dans andanna

Ritningarorð

Heyr, himna smiður,
hvers skáldið biður,
komi mjúk til mín
miskunnin þín.
Því heit 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 hjartaborg.

Gæt, mildingur, mín,
mest þurfum þín
helst hverja stund
á hölda grund.
Set, meyjar mögur,
máls efni fögur,
öll er hjálp af  þér,
í hjarta mér.
Kolbeinn Tumason - Þorkell Sigurbjörnsson



Guðspjall

Minningarorð

Bæn og Faðir vor

Johann Sebastian Bach
Largo úr Sónötu fyrir einleiksfiðlu No. 3 í C-dúr, BWV 1005

Camille Saint-Saëns
Svanurinn

Nú hverfur sól í haf
og húmið kemur skjótt.
Ég lofa góðan Guð,
sem gefur dag og nótt,
minn vökudag, minn draum og nótt.

Þú vakir, faðir vor,
ó, vernda börnin þín,
svo víð sem veröld er
og vonarstjarna skín,
ein stjarna hljóð á himni skín.

Lát daga nú í nótt
af  nýrri von og trú
í myrkri hels og harms
og hvar sem gleymist þú
á jörð, sem átt og elskar þú.

Kom, nótt, með náð og frið,
kom nær, minn faðir hár,
og leggðu lyfstein þinn
við lífsins mein og sár,
allt mannsins böl, hvert brot og sár.
Sigurbjörn Einarsson - Þorkell Sigurbjörnsson






