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Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug  
og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar  

í safnaðarheimili kirkjunnar að athöfn lokinni.

Útför frá Langholtskirkju
þriðjudaginn 12. apríl 2022

Nú máttu hægt um heiminn líða,
svo hverju brjósti verði rótt,
og svæfa allt við barminn blíða,
:,:þú bjarta, heiða júlínótt.:,:

Hver vinur annan örmum vefur
og unga blómið krónu fær.
Þá dansar allt, sem hjarta hefur,
:,: er hörpu sína vorið slær.:,:

Og gáttu vær að vestursölum
þinn vinarljúfa friðarstig,
og saklaus ást í Íslandsdölum
:,: um alla daga blessi þig.:,:
Þorsteinn Erlingsson - H. Pfeil - Sigfús Einarsson 

Blessun

Eftirspil 
Næturljóð 

Jón frá Ljárskógum - Chopin



Ritningarlestur

Kvöldið er fagurt, sól er sest
og sefur fugl á grein.
Við skulum koma, vina mín
og vera saman ein.

Ég þekki fagran lítinn lund
hjá læknum upp við foss.
Þar sem gróa gullin blóm,
þú gefur heitan koss.

Þú veist að öll mín innsta þrá
er ástarkossinn þinn,
héðan af aðeins yndi ég
í örmum þínum finn.

Ég leiði þig í lundinn minn,
mín ljúfa, komdu nú.
Jörðin þó eigi ótal blóm,
mín eina rós ert þú.
            Ingólfur Þorsteinsson - Enskt þjóðlag

Guðspjall

Rósin
 Guðmundur G. Halldórsson - Friðrik Jónsson

Minningarorð

Love Me Tender 
Vera Matson - Elvis Presley

Bæn

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.

Forspil  
Intermezzo úr Cavalleria Rusticana 

Mascagni

Signing og bæn 

Ritningarlestur

Snert hörpu mína, himinborna dís,
svo hlusti englar Guðs í Paradís.
Við götu mína fann ég fjalarstúf
og festi á hann streng og rauðan skúf.

Úr furutré sem fann ég út við sjó
ég fugla skar og líka úr smiðjumó.
Í huganum til himins oft ég svíf
og hlýt að geta sungið í þá líf.

Þeir geta sumir synt á læk og tjörn,
og sumir verða alltaf lítil börn.
En sólin gyllir sund og bláan fjörð
og sameinar með töfrum loft og jörð.

Ég heyri í fjarska villtan vængjaþyt.
Um varpann leikur draumsins perluglit.
Snert hörpu mína, himinborna dís,
og hlustið, englar Guðs í Paradís. 
  Davíð Stefánsson - Atli Heimir Sveinsson 

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

Faðir vor

Vér biðjum þig Drottinn að blessa þá hrjáðu,
þú birtir oss syndugum mátt þinn á jörð.
Lát náðar sól rísa, veg þeim öllum vísa 
er villir fóru leið, hafa týnt sinni hjörð.

Þú leiðir oss, Drottinn að lindunum hreinu,
þú ljósið þitt kveikir við himnanna stól.
Um tíma þó syrti, þá brátt aftur birtir,
þú breiðir út þinn faðm og veitir oss skjól.

Vér flytjum þér lofgjörð, þú líknar og græðir
og léttir oss göngu í stormanna klið.
Frá ánauð og helsi gef hjörð þinni frelsi,
þín hjálp er jafnan nær. Ó, Guð veit oss frið.
Veit oss þinn frið.
           Óskar Ingimarsson - Adrian Valerius

Moldun

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.
Matthías Jochumsson - Lowell Mason 1856

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 1820


