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5. Då må förblekna sommarns glans och vissna allt fåfängligt; min
vän är min och jag är hans, vårt band är oförgängligt. I paradis han,
huld och vis, mig sist skall omplantera, där intet vissnar mera.

AVSLUTNINGSMUSIK
Håll mitt hjärta – P. Hallström
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INLEDNINGSMUSIK
Always on my mind – J. Christopher / M. James / W. Carson

PSALM 200
1. I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store
Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig
hon får så underbara håvor.

2. Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull med
sköna gröna kläder. De fagra blommors myckenhet med större prakt
och härlighet än Salomos dig gläder.

3. Nu växer säd för skördens tid, och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss människor
så mycket gott var dag och stund bevisa.

4. När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång högt
ovan fält och backar, då kan jag icke tiga still. Min Gud, så länge jag
är till för livet jag dig tackar.

5. Ack, är det redan här så skönt på denna jord, så härligt grönt, hur
skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett vad ingen här i världen
sett och ord ej kan beskriva.

GRIFTETAL - BÖN - ÖVERLÅTELSE - BIBELLÄSNING

BEGRAVNINGSBÖN

HERRENS BÖN – VÅR FADER
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike
komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det
bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit
dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan
rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i
evighet. Amen.

INSTRUMENTAL
Där björkarna susa – O. Merikanto / V. Sund

AVSKEDSTAGANDE - VÄLSIGNELSEN

PSALM 201
1. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu
smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solens ljus och
lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden.

2. Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa: ur skogens snår,
ur stilla bo framklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och
hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden.

3. Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder, giv
att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder. Allt kött är hö,
och blomstren dö, och tiden allt fördriver; blott Herrens ord förbliver.

4. Allt kött är hö. Allt flyktar här, och snart förvissna gräsen. Hos dig
allena, Herre, är ett oförgängligt väsen. Min ande giv det nya liv, som
aldrig skall förblomma, fast äng och fält stå tomma.


