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Takk for at du kom og var sammen med oss i dag.
Familien

Prest: Bent Erik Arnesen
Solist: Pål Johannessen

Organist: Knut-Harald Rydning

Min sorg er en
svart fugl

fredløst på flukt
under vinterlig

øde himler.
Men stundom –
når fuglen stiger

høgt nok
-skinner vingene gyllent i

skjær av en sol
som er under horisonten

Hans Børli

Navid Behrouz
V  15.4.1965     =  2.9.2021

Mari kirke
tirsdag 14. september 2021



Inngangsmusik
Stabat Mater (Pergolesi)

Solosang
Autumn Leaves (Joseph Kosma / Johnny Mercer)

Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer.

Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut.

Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte, og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok.

Inngangsord, bønn og minneord

Solosang
Everglow (Coldplay)

Skriftlesning

Det finst ei jord som opnar opp sitt djup av svarte natt
og løyner både sjel og kropp til ingenting er att

Det finst ei natt som møter deg og tek deg mildt imot
og lèt deg kvila æveleg, di hand, di sjel, din fot

Det finst frå Gud i alt som er, i jord og nattevrimmel,
di sjel er hans, du er hans verd, du lyser fram hans himmel

Tale, bønn og Herrens bønn
Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

Jordpåkastelse og velsignelse

O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger - dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei - o du som ei forandres, bli hos meg!

O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Solosang
Kommer det storm (Trygve Skaug)

Postludium med utbæring
Pari intervallo (Arvo Pärt)


