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Bæn

Forspil
Piano Sonata 1

Baldur Busk Jónsson

Ritningarlestur

Minningarorð

Bæn

Moldun

Guðspjall

Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.
Á grænum grundum lætur hann mig hvílast,
leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta.
Hann hressir sál mína, leiðir mig um rétta vegu
fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, óttast ég ekkert illt,
því að þú ert hjá mér,
sproti þinn og stafur hugga mig.
Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum,
þú smyrð höfuð mitt með olíu,
bikar minn er barmafullur.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína,
og í húsi Drottins bý ég langa ævi.
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta.
          23. Davíðssálmur - Margrét Scheving

Einsöngur
Þú fullkomnar mig

Stefán Hilmarsson - Guðmundur Jónsson

Eftirspil
Air

J. S. Bach

Blessun

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.

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

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.

Einsöngur
Time to say good bye

F. Sartori

Einsöngur
Nína

Eyjólfur Kristjánsson

Faðir vor

Einsöngur
Söknuður

Vilhjálmur Vilhjálmsson - Jóhann Helgason

Einsöngur
Ave Maria

Sigvaldi Kaldalóns

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 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.
                               Hallgrímur Pétursson


