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BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST I SLOTTSKYRKAN  

Lördagen den 16 mars 2013 

 



 

Largo       G.F. Händel 

 Orgel 

 

Lovsång       L. van Beethoven 

 Solosång 

 

Psalm 231:1-4 

 Oändlig nåd mig Herren gav 

 och än i dag mig ger. 

 Jag kommit hem, jag vilsen var, 

 var blind, men nu jag ser. 

 

 Guds nåd, jag skälvde inför den, 

 men sedan gav den ro, 

 och aldrig var den större än 

 den dag jag kom till tro. 

 

 Jag kom ur tvivel, mörka djup, 

 ur vanmakt och ur skam. 

 Den nåd som bar mig intill nu 

 skall bära ända fram. 

 

 Guds löften ger vår längtan svar, 

 som klippan är hans ord. 

 Ej bättre sköld och skydd jag har 

 i himmel och på jord. 

 

 

BEGRAVNINGSAKTEN  

 

Psalm 189:1, 2 och 7 

 Abide with me; fast falls the eventide; 

 The darkness deepens; Lord with me abide. 

 When other helpers fail and comforts flee, 

 Help of the helpless, O abide with me. 

 



 Swift to its close ebbs out life's little day; 

 Earth's joys grow dim; its glories pass away; 

 Change and decay in all around I see; 

 O Thou who changes not, abide with me. 

 

 I fear no foe, with Thee at hand to bless; 

 Though ills have weight, and tears their bitterness. 

 Where is death's sting? Where, grave, thy victory? 

 I triumph still, if Thou abide with me. 

 

 

ALTARTJÄNST 

 

For all the Saints     R. Vaughan Williams 

 Körsång 

 

Psalm 297:1-3 

 Härlig är jorden, 

 härlig är Guds himmel, 

 skön är själarnas pilgrimsgång. 

 Genom de fagra riken på jorden 

 gå vi till paradis med sång. 

 

 Tidevarv komma, tidevarv försvinna, 

 släkten följa släktens gång. 

 Aldrig förstummas tonen från himlen 

 i själens glada pilgrimssång. 

 

 Änglar den sjöngo, först för markens herdar. 

 Skönt från själ till själ det ljöd: 

 Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,  

 frid över jorden Herren bjöd. 

 

Jerusalem        C. Hubert H. Parry 

 Körsång 

 

 



Bred dina vida vingar     Svensk folkmelodi 

 Solosång 

 

Sinfonia da Chiesa      J.H. Roman 

 Orgel 

 

Auld lang syne       Engelsk folkmelodi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medverkande: Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark 

        Pastorn i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen 

        Reverend Nicholas Howe 

        Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson 

        Instrumentalsolist Robert Wallgren 

        Slottskyrkans Vokalensemble 

        Hovorganist Mary Ljungquist Hén 


