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Sangheftið til stórmøtini 2020 
 

 
Fríggjadag 
 
Nú skalt tú hoyra, so tú kanst trúgva, 
boðskapi besta her á fold. 
Jesus í hjarta tínum vil búgva 
frelsari tín, sum reis upp úr mold. 
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk!  
 
2.Ei ert tú verdur hansara kærleik, 
óuppiborin náðin er. 
Kortini vil hann geva tær nærleik, 
hvør skilir tað - sum kærleikin ger?  
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk!  
 
3.-Eg eri vegurin, sannleikin, lívið, 
eingin kann frelsa uttan eg!  
-Kom tí til mín, so eg fái givið 
tær fyrigeving, leitt teg mín veg!-      
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk! 

 
 
 
Sælasta vissa, Jesus er mín! 
Hann er mín Hirði, nevnir meg sín. 
Sælasta vissa! Bjartasta mál! 
Jesus meg keypti, likam og sál. 
 
  Jesus, mín gleði, lovsongur mín 
  ljóða skal altíð, altíð til Tín! 
  Heima hjá Guði æviga tíð 
  sál mín skal frøast fegin og frí. 
 
2. Alt gav eg Honum, alt tá eg vann. 
Ævinnardagur ljósur upprann, 
Himmalin opin - einglar frá Guð' 
boðaðu foldum dýrasta lut. 
 
3. Nú kann eg hvíla, sálin er glað, 
tí eg í trúnni klárt havi sæð: 
Hjartað er tváað, goldin mín skuld, 
synd mín í havsins dýpi er huld. 
 
 
 
Hví skal eg nú syrgja? Ein vin eigi eg, 
á hjarta hann ber mína neyð. 
Tann vinur er Jesus, og hann elskar meg, 
hann elskar í lívið og deyð. 
 
  Hann gongur við lið mína, leiðir meg fram, 
  hann verður ei troyttur sum eg. 
  Við deyða á krossi hann lívið mær vann, 
  hann svíkur ei, svíkur ei meg. 
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2.Hann meg hevur kjósa til brúður hjá sær, 
og hetta av náði bert er. 
Hann sleppir mær ikki–tað lyftið hann gav 
so leingi sum eg ferðist her 
 
3.Ei helheimsins máttur kann ilt gera mær, 
tí Ísraels Gud er mín borg. 
Hann skal meg varveitað og føra meg har, 
ið ikki er grátur og sorg. 
 
4.So ferðist eg glaður mót himmalsins strond, 
Um bylgjurnar enn bróta hátt,  
tí báturin stýrist av frelsarans hond, 
á degi so væl sum á nátt. 
 
Jesus, er mín og hann eigur meg, 
hann kallaði meg av syndanna veg. 
Hann fyrigav, tá synd játtað var, 
og hansara blóð, tað náði mær bar,  
tí mína tøkk hann fær. 
 
2.Jesus er mín, hann vil vera tín,  
tí kallar hann teg, ja, øll inn til sín.  
Kallið nú hoyr í oyra og sinn,  
og rópa so Jesus í hjarta títt inn, 
og frelsaran tá finn.  
 
3.Jesus tá er, vár frelsari her, 
og saman vit ferðast heimá tað ber. 
Um dalar, fjøll, hans lyfti tó er: 
-Sí, eg eri við, hvønn dag tína ferð!-  
 Hann signar lívið her. 

Leygardag 
 
Nú skalt tú hoyra, so tú kanst trúgva, 
boðskapi besta her á fold. 
Jesus í hjarta tínum vil búgva 
frelsari tín, sum reis upp úr mold. 
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk!  
 
2.Ei ert tú verdur hansara kærleik, 
óuppiborin náðin er. 
Kortini vil hann geva tær nærleik, 
hvør skilir tað - sum kærleikin ger?  
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk!  
 
3.-Eg eri vegurin, sannleikin, lívið, 
eingin kann frelsa uttan eg!  
-Kom tí til mín, so eg fái givið 
tær fyrigeving, leitt teg mín veg!-      
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum tak 
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Prísa, sál mín, himladrotti,  3. Faðirliga hann oss leiðir, 
til hans trónu lov fram ber;  forløg vár hann kennir væl, 
leyskeypt, grødd við krossins mátti,  okkum allar gøtur greiðir 
synd tín fyrigivin er.   og frá óndum bjarga skal. 
Prísið Gudi! Prísið Gudi!  Prísið Gudi! Prísið Gudi! 
Hann um ævir kongur er.  Tit, sum náðin gjørdi sæl 
 
2. Prísa náði hans og yndi  4. Einglar, hjálpið oss at prísa, 
móti fedrum farnu tíð;   tit, hans orðum geva ljóð! 
fyri revsing hann oss sýndi  Sól og máni, tit, ið lýsa, 
mangan signing, mild og blíð.  heiðrið Gud á himnaslóð! 
Prísið Gudi! Prísið Gudi!  Prísið Gudi! Prísið Gudi! 
Trúfesti hans ber at ský!   Náði hans er ævig góð. 
 
 
 
Guds kærleiki so stórur er, eg aldri heilt  kann fata. 
Eitt offur stórt – sín einkarson í deyðan vildi lata. 
Á krossinum var pínan svár – burt Faðirin sær vendi. 
Tey sár nú eru vitni um, at eg í Himli lendi. 
 
2.Tá Jesus mína syndaskuld á herðum mátti bera.  
Hann líða mátti spott og háð og tornakrýndur verða. 
Mín synd á krossi honum helt, til fullgjørt hoyrdist ljóða. 
Við deyða hans eg liva kann, ja, eg fekk gávu góða. 
 
3.Eg ongantíð kann rósa mær av vísdómi og styrki 
men rósi mær av Jesusi og Hansar’ stóra verki. 
Hví slíka gávu hann mær gav, eg ongantíð kann svara, 
Men eitt eg veit av hjarta nú, eg eri barn hans kæra.  
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Vit lovprísa tær faðir, halleluja! 
Vit hálova tínum navni, halleluja! 
        Títt er valdið og æran! Halleluja!  
        Halleluja, halleluja!  
 
2. Fyri dagin í dag, takk, halleluja!  
Fyri vón um morgindagin, halleluja! 
        Títt er valdið og æran! Halleluja!  
        Halleluja, halleluja!  
 
3. Tú komst niður til jarðar, halleluja! 
Tú vart píndur og áspyttur, góði Jesus.  
        Títt er valdið og æran! Halleluja!  
        Halleluja, halleluja!  
 
4. Skótt tú kemur í skýnum, halleluja! 
Máttu øll verið búgvin, góði Jesus! 
        Títt er valdið og æran! Halleluja!  
        Halleluja, halleluja!  
 
        Títt er valdið og æran! Halleluja!  
        Halleluja, halleluja! 
 
 
Gud sendi Son sín, Harran Jesus,  
til okkara – við kærleikshond.  
Hann gav sítt lív, teg og meg at frelsa  
og vísti, at hann kundi loysa deyðans bond.  
 
Mín Jesus livir, og tí skal eg liva,  
mín Jesus livir, tryggur eri eg.  
Eg trúgvi, og eg veit, hann vil meg leiða,  
mítt lív er vert at liva, tí hann elskar meg.  
 
2. Nú skjótt ein dag eg eri heima  
og síggja skal mín Frelsara.  
Áh, hvør ein stund tá at møta honum  
og takka fyri tað, hann leið á Golgata. 

 
Jesus, er mín og hann eigur meg, 
hann kallaði meg av syndanna veg. 
Hann fyrigav, tá synd játtað var, 
og hansara blóð, tað náði mær bar,  
tí mína tøkk hann fær. 
 
2.Jesus er mín, hann vil vera tín,  
tí kallar hann teg, ja, øll inn til sín.  
Kallið nú hoyr í oyra og sinn,  
og rópa so Jesus í hjarta títt inn, 
og frelsaran tá finn.  
 
3.Jesus tá er, vár frelsari her, 
og saman vit ferðast heimá tað ber. 
Um dalar, fjøll, hans lyfti tó er: 
-Sí, eg eri við, hvønn dag tína ferð!-  
 Hann signar lívið her. 
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Sunnudag 
 
Nú skalt tú hoyra, so tú kanst trúgva, 
boðskapi besta her á fold. 
Jesus í hjarta tínum vil búgva 
frelsari tín, sum reis upp úr mold. 
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk!  
 
2.Ei ert tú verdur hansara kærleik, 
óuppiborin náðin er. 
Kortini vil hann geva tær nærleik, 
hvør skilir tað - sum kærleikin ger?  
 
  Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk!  
 
3.-Eg eri vegurin, sannleikin, lívið, 
eingin kann frelsa uttan eg!  
-Kom tí til mín, so eg fái givið 
tær fyrigeving, leitt teg mín veg!-      
 
  .Jesus, hann elskar teg fram um alt,  
  og hevur teg útvalt. 
  Synd tín er strikað, tá hann á krossi, 
  rópti fullgjørt, kom sig honum takk! 
 

 
 
Tað finst ein vón, sum brennur djúpt í 

mær, 
hon veitir megi mitt í sorg og sút. 
Ein bjartan dýrdarglotta trúareygað sær, 
sum rekur ivan út. 
Í Kristusi mín synd er bøtt, 
Hann kemur aftur, kemur skjótt. 
Mín djúpi longsil og mín hjartans trá 
er tær at vera hjá! 
 
2.Tað finst ein vón, sum lívgar byrðað 

bróst, 
ein troystarkelda fyri tunglynt sinn’. 
Í heimsins djúpa myrkri vónin ger alt ljóst, 
har Jesus sleppur inn. 
Í líðing nú, í ótta tá, 
Hann dirvi gav at halda á. 
Ja, tryggur í Hans ørmum eri eg, 
teir heim nú bera meg. 
 
3. Tað finst ein vón, sum royndir lívsins 

stóð, 
sum hevjar eygað upp um grøv og deyð, 
har eg skal skoða Hann, sum leið og læt 

sítt blóð, 
og dýrdina Hann beyð. 
Tá endar sorg og líðing svár, 
og turkað verður burt hvørt tár. 
Mín sál skal kenna sanna gleði, gleim, 
tí hon er komin heim 
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Far í Harrans víngarð, finn í brøðralag 
pláss við teim, ið tæna Harranum í dag; 
vitna um, at Jesus loysir syndabond, 
teg og tína gávu legg í Harrans hond. 
 
2.Vís, at Jesus gongur undir heimsins neyð, 
sig, hann leitar upp hvønn burturvilstan seyð; 
elska sum hann elskar , eymur ver sum hann, 
Jesus sum sítt amboð teg væl brúka kann. 
 
3.Tú sum trýrt á Jesus, skjótur ver og far 
í hans stóra víngarð, tak upp starvið har, 
ongan dag lat fara uttan verk og bøn, 
so skal sælan verða tær ein náðiløn! 
 
 
Hvat skal eg geva tær, Harri? 
Hvat skal eg virka for teg? 
Roykilsi, dýrastu steinar 
opna ei frelsunnar veg! 
 
  Jesus, eg sjálvan meg gevi, 
  falli á knæ fyri tær, 
  tín eg um ævir vil vera, 
  blóð títt mær frelsuna bar! 
 
2. Hvat skal eg geva tær, Harri? 
Varrar at prísa tær við, 
føtur, ið ganga Guds vegir 
sálum til ugga og frið! 
 
3. Hvat skal eg geva tær, Harri? 
Ævigt eg tæna tær vil, 
elska teg, fylgja tær, gera 
alt, ið tú kallar meg til! 
 

Jesus, er mín og hann eigur meg, 
hann kallaði meg av syndanna veg. 
Hann fyrigav, tá synd játtað var, 
og hansara blóð, tað náði mær bar,  
tí mína tøkk hann fær. 
 
2.Jesus er mín, hann vil vera tín,  
tí kallar hann teg, ja, øll inn til sín.  
Kallið nú hoyr í oyra og sinn,  
og rópa so Jesus í hjarta inn, 
og frelsaran tá finn´  
 
3.Jesus tá er, vár frelsari her, 
og saman vit ferðast heimá tað ber. 
Um dalar, fjøll, hans lyfti tó er: 
-Sí, eg eri við, hvønn dag tína ferð!-  
 Hann signar lívið her. 
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SIMBAHITT 
 
Jesus er besti vinur barnanna. 
Jesus er besti vinur barnanna. 
Altíð er hann hjá mær, 
aldri fer hann frá mær. 
Jesus er besti vinur barnanna. 
 
 
 
Byggja Guds ríki, byggja Guds ríki, 
byggja Guds ríki her á jørð. 
Dreingir, komið, hjálpið, 
gentur, komið, hjálpið,  
byggja Guds ríki her á Jørð! 
 
2.Byggja á orðið, byggja á orðið,  
Byggja á orðsins klettagrund 
Dreingir, komið, hjálpið, 
gentur, komið, hjálpið 
byggja á orðsins klettagrund 
 
3.Vit skullu sigra, vit skullu sigra 
Vit skullu sigra er Guds orð 
Dreingir, komið, hjálpið, 
gentur, komið, hjálpið 
byggja Guds ríki her á Jørð! 
 
 

 
Gud gav mær hendur at klappa við, 
føtur at trampa við, 
munnin at syngja við – tra lal la 
ein lovsang til Gud 
 
Eg keða meg kann, 
og eg gráta vil viðhvørt, 
og eg kann verða lúnut so er einki lag. 
Eg øsa meg kann, tiga vil so eiðasørt. 
Ja tá hjálpir einki betri enn a syngja,  
enn at syngja – tra la la la la 
 
2.Eg frøða meg kann, 
og eg flenna vil viðhvørt, 
og eg kann verða lúnut so er einki lag. 
Eg gleða meg kann 
um alt Harrin hevur gjørt 
ja tá hjálpir einki betri enn at syngja 
enn at syngja – tra la la la la 
 
 
 
Eg eri við í Guds heri 
Og stríðist fyri sannleikan 
Eg eri við í Guds heri 
Gud ger meg til ein rættan mann 
Jesusi eg ynski fylgja 
Um verðin enn meg háða vil 
Eg vil líta bert á Hann 
sum hin størsta sigur vann 
Eg vil stríðast fyri sannleikan 
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Mín Guð er so stórur  
so sterkur og góður, 
tað er einki sum hann ikki kann. x2 
Hann hevur skapt 
hvørt fjall og hvøn dal, 
havið og stjørnurnar allar. 
Mín Guð er so stórur  
so sterkur og góður, 
tað er einki sum hann ikki kann 
 
 
 
Upp á tindar, gjøgnum dalar,  
upp á tindar, gjøgnum dalar,  
upp á tindar, gjøgnum dalar.  
Eg vil fylgja, har Jesus leiðir meg! 
 
Eg vil fara, har hann leiðir, 
eg vil fara, har hann leiðir, 
eg vil fylgja, har Jesus leiðir meg! 
Eg vil fara, har hann leiðir 
eg vil fara, har hann leiðir, 
eg vil fylgja, har Jesus leiðir meg! 

Tí Gud soleið’s elskaði heimin, 
At hann gav sín egna son, 
So hvør tann, sum trýr 
Hann ikki glatast skal, 
Men hava ævigt lív. 
 
Gud kom ikki í heimin 
Til at døma hann,  
Áh NEI! 
Hann vildi frelsa okkum øll! 
HALLELUJA! 


