
 

Hestamannaguðsþjónusta 

í Mosfellskirkju 
Í samstarfi við hestamannafélagið Hörður 

Sunnudaginn 29. maí 2022 kl. 14 

Sjötti sunnudagur páskatímans 
 

Tökum vel undir í söng! 
 

 

 

Prestur: Sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson 

Organisti: Þórður Sigurðarson 

Kór: Karlakór Kjalarness 

Meðhjálpari: Bryndís Böðvarsdóttir 



 

Forspil: Réttarvatn  
Erlent lag / Jónas Hallgrímsson 

  

P: Hjálp vor kemur frá Drottni. 

S: Skapara himins og jarðar. 

  

 

Upphafsbæn: Drottinn, við erum hér samankomin 

í helgidómi þínum, í þessari helgistund til að hlýða 

á orð þitt í heilögum anda. Hjálpa okkur að hlýða 

með fúsleik og að orð þitt nái að festa rætur í okkur 

og vaxa hið innra með okkur í umbreytileika til 

góðs. Veit okkur leiðsögn og náð til að skilja þig og 

orð þitt. Lát huga okkar heyra og hlýða því sem þú 

vilt við okkur tala í Orði þínu í dag. Fyrir Jesú Krist 

Drottinn vorn. Amen. 

 

Söngur: Fanna skautar faldi háum  
Guðlaug Sæmundsdóttir / Jónas Hallgrímsson 

 

Ritningarlestur 

 

Söngur: Þú komst í hlaðið 
Erl. lag / Davíð Stefánsson 

 

 

Guðspjall: Matteusarguðspjall 20.1-16 

 



 

Trúarjátning 
Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. 

Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottin vorn, sem getinn 

er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum 

Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig 

niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig 

upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og 

mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða.  

Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag 

heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft 

líf. Amen. 

 

Sálmur: Nú máttu hægt 
Heinrich Pfeil / Þorsteinn Erlingsson 

 

Prédikun 

 

Söngur: Ríðum sveinar senn 
Höfundur óþekktur / Helgi Björnsson  

 

Bæn frá altari 

 

Lokabæn: Drottinn stjórna þú öllum vorum 

gjörðum með náð þinni og veit oss stöðuga hjálp 

þína, svo að allt verði jafnan í þér hafið, framið og 

fullnað. Gef öllum hestamönnum auðmýkt og 

skilning á að enginn hestur er eins, hver hefur sinn 

persónuleika. Lát tamningu þeirra haldast í hendur 

við þroska og hæfileika.  



 

Lát hverja tamningu sækjast fram eftir getu, án þess 

að ofgera ungum hestum, allt hefur sinn tíma.  

Gef sérhverjum reiðmanni mildar hendur, opinn 

huga, rétta sýn á getu hvers og eins með ákveðni í 

huga að ná settu marki. Gef að sérhver hestur verði 

stolt eiganda síns er hann er tekinn til kostanna. 

Veit sérhverjum hestamanni gleði í návist þess hests 

er hann situr hverju sinni.  

Blessa samfélag hestamanna hér í sveitinni og að 

starf Hestamannafélagsins Harðar megi blómgast 

um ókomin ár. Gef að sérhver unglingur finni gleði 

og vaxi í raun við að fullkomnast í gleði og 

samkennd hestamennskunnar. Heyr þessa bæn 

himneski faðir, fyrir Jesú Krist Drottin vorn. Amen.  
 

Faðir vor 
 

Blessun 
 

Söngur: Sveinar kátir syngið 
Louis Spohr / Bjarni Jónsson 

 

Farið héðan í friði, komið heim með gleði 
 

Eftirspil: Þakkarbæn 
Adrian Valerius / Óskar Ingimarsson 

 

 

Takk fyrir komuna. 

Guð gefi ykkur gleði- og gæfuríkt sumar! 


