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

í safnaðarheimili kirkjunnar að athöfn lokinni.

Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.

Útför frá Háteigskirkju
mánudaginn 2. maí 2022

Kórsöngur

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.

 P.C.Crossing - P.T.Foersom - Sveinbjörn Egilsson

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.
  Matthías Jochumsson

Almennur söngur

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.

Moldun

Ég lifiʼ í Jesú nafni,
í Jesú nafniʼ eg dey,
þó heilsaʼ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí kraftiʼ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
1540/Breytt 1840 - Hallgrímur Pétursson

Blessun

Eftirspil
Largo

G. F. Händel



Einsöngur
Borgin helga 

A. Adams

Ritningarlestur

Almennur söngur

Vorn heim á Herrann Guð.
Þann heyri’ og nem eg söng.
Öll sköpun syngur og allt um kring
hann óma dægri löng.
Vorn heim á Herrann Guð.
Það er hugarsjónum bert:
Á hömrum, ám, á himnum, trjám 
fékk hönd hans undur gert.

Vorn heim á Herrann Guð.
Heyr vængjasöngvarann.
Hver morgunrós og lilja ljós
hér lofar skaparann.
Vorn heim á Herrann Guð,
því hans er nálægð skýrð,
í grasi smá er hann gengur hjá
og geislar alheims dýrð.

Vorn heim á Herrann Guð.
Það er heilög vissa manns
þó gangi’ af göflum hin illu öfl,
er alvaldið samt hans.
Vorn heim á Herrann Guð,
ei hugarangur tér.
Hann kóngur einn er klár og hreinn,
hans kóngstign fagna ber.

F.L.Sheppard - M.D.Babcock - Jón Hjörleifur Jónsson

Hugvekja

Kórsöngur

Ef ég í dag hef nokkurn sært með synd,
ef ég hef varpað skugga’ á Jesú mynd,
ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind,
fyrirgef mér, Guð.

Tónlist leikin á hörpu á undan athöfn

Kórsöngur

Nú sefur jörðin sumargræn.
Nú sér hún rætast hverja bæn
og dregur andann djúpt og rótt
um draumabláa júlínótt.

Og áin líður lygn og tær,
og lindin sefur perluskær.
Í dvala hníga djúpin hljóð
og dreymir öll sín týndu ljóð.

Nú dreymir allt um dýrð og frið
við dagsins þögla sálarhlið,
og allt er kyrrt um fjöll og fjörð
og friður drottins yfir jörð.

Þorvaldur Blöndal - Davíð Stefánsson

Bæn

Almennur söngur

Ritningarlestur

Ef orð mín hafa verið ill og ströng,
ef athöfn mín var köld og breytnin röng,
ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng,
fyrirgef mér, Guð.

Ef líf mitt hefur verið ljósi sneytt,
ef lamað hefi ég og aðra deytt,
ef ég í einhverju hef illa breytt,
fyrirgef mér, Guð.

C.H.Gabriel - C.M.Battersby - Jón Hjörleifur Jónsson

Minningarorð

Fiðluleikur
Allt sem fagurt finnst 

William H. Monk

Allt sem fagurt finnst og hreint
á jörð og himnum hátt,
skapaði vor góði Guð
og gjörði stórt og smátt.

Smáblómin öll, sem anga,
og fagran fuglasöng.
Þeir svífa’ á vængjum sínum hátt
og syngja dægrin löng.

Sólroðin fögur fjöllin,
og fossandi læki’ og ár
og sólarljóssins litaskrúð
svo ljómar himinn blár.

Þann kalda vetrar vindinn
og varma sumarsól
og ávextina alla
um öll vor jarðar ból.

Hann gaf oss tungu’ að tala
og augu allt að sjá,
og varir til að vitna
hve viska Guðs er há.

C.F.Alexander - Jón Hjörleifur Jónsson

Kveðja frá fjölskyldu

Bæn - Faðir vor

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.

Lowell Mason - Matthías Jochumsson 


