Preludium
Den signade dag
Svensk middelaldervise omgjort av Olof Wallin (vers 1, 4, 5 og 9)

Solosang ved Vivi Karlsrud
Sometimes I feel like a motherless child
Spirutual av Harry Burleigh

Ingen er så trygg i fare
Tekst: Lina Sandell-Berg

Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare,
fuglen ei i skjul bak løvet,
stjernen ei høyt over støvet.

Ingen nød og ingen lykke
skal av Herrens hånd dem rykke.
Han, den beste venn blant venner,
sine barns bekymring kjenner.

Herren selv vil sine berge.
Han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.

Hva han tar, og hva han giver,
samme Fader han forbliver,
og hans mål er dette ene:
Barnets sanne vel alene.

Minneord
All my tears
Tekst: Julie Miller, Version i kirken er av Ane Brun

Lars Bernhard Benum
f. 30 januar 1944

d. 8 desember 2021

Årstad kirke 7.januar 2022

When I go don't cry for me
In my fathers arms I'll be
The wounds this world left on my soul
Will all be healed and I'll be whole
Sun and moon will be replaced with the
light of Jesus face
And I will not be ashamed for my savior
knows my name

Gold and silver blind the eye
Temporary reaches light
Come and eat from heavens store
Come and drink and thirst no more
So weep not for me my friend when my time
does end
For my life belongs to him who will raise
the dead again

It don't matter where you bury me
I'll be home and I'll be free
It don't matter anywhere I lay
All my tears be washed away

It don't matter where you bury me
I'll be home and I'll be free
It don't matter anywhere I lay
All my tears be washed away

Deg være ære
Tekst: Edmond Louis Budry, Melodi: Georg Friedrich Händel

Deg være ære, Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se en engel kom
Åpnet den stengte graven
Jesu grav er tom

Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det; Han gir liv og fred
Kristi navn er ære, seier er hans vei
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg
Se, Herren lever! Salige morgenstund
Mørkets makter bever. Trygg er troens
grunn Jubelropet runger; Frelseren er her
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er

Refr.:
Deg være ære, Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt

Tale
Deilig er Jorden
Tekst: B. S. Ingemann

Deilig er jorden,
Prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre riker på jorden
Går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang;
Aldri forstummer tonen fra himlen
I sjelens glade pilgrimssang!
Osafjell av Lars Benum

Englene sang den
Først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden! Menneske, fryd deg.
Oss er idag en Frelser født

Postludium
Jesus bleibet meine freude

John Sebastian Bach
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