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Alkusoitto Händel: Largo
Virsi 547
Kukkien lasku
Virsi  631
Alkusiunaus

S: "Aamen, aamen, aamen."
Johdantosanat
Psalmi 90:1—6, 12
Rukous

S: "Aamen, aamen."
Evankeliumi Joh. 14:1—6
Puhe
Uskontunnustus
Siunaussanat
Musiikki Gabriel Fauré:  

Morceau de concours
Esirukous
Isä meidän
Herran siunaus

S: "Aamen, aamen, aamen."
Virsi 345
Päätössoitto Narvan marssi

Päätössoiton jälkeen kukat viedään haudalle.

Haudalla virsi 30
Hautaan siunaamisen toimittavat Sepon pojista

TT Kalle Elonheimo ja pastori Pekka Elonheimo.
Musiikista vastaavat kanttori Pertti Tahkola (urut)

ja Sepon tyttärentytär Siiri Peuraniemi (huilu).



547
1. Joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa!
Varjot väistyy ja vajavuus, Jeesus voimansa antaa.
Kiitos Herran, hän auttaa tiellä, 
meidän kanssamme nyt ja aina on, 
täällä suo Isän suosion, rauhan luonansa siellä.
2. Joka aamu on armo uus, huolet voimme siis heittää.
Rangaistuksenkaan ankaruus ei voi armoa peittää. 
Herran hoidosta kiittäkäämme, 
kun hän taivasta varten kasvattaa, 
murheen allakin armahtaa, hänen turviinsa jäämme.
3. Kaikki entinen katoaa, itkun, riemunkin aiheet, 
moni arvoitus ratkeaa, uudet alkavat vaiheet. 
Kohta koittaa jo päivä Herran, 
se on hänellä yksin tiedossaan. 
Siksi kiitosta veisaamaan, hänen voitto on kerran!

631
1. Oi Herra, jos mä matkamies maan 
lopulla matkaa nähdä sun saan! 
Oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan!
2. Sinua kaipaa sydämeni, 
sun puolees huutaa mun henkeni.
On yksin tästä sen ikävästä kyyneleni.
3. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. 
Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat, 
sä luet haavat ja kyynelet.
4. Mua auta, Herra, mä toivon vaan, 
vaikkei ois toivoa ollenkaan. 
En päästä sua, ennen kuin mua käyt siunaamaan.
5. Oi Herra, suothan sä minulle 
sun armos voimaksi matkalle. 
Anteeksi anna, mua nosta, kanna, vie perille!
6. Oi saanhan joukkoon autuaitten 
kanss' ystäväini ja omaisten 
mä päästä kerran luo armon Herran. Oi saanhan sen!



345
1. Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää 

Jumalan suurta hyvyyttä, 
jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää 

Jumalan suurta hyvyyttä, 
että saisimme taivaassa häitä viettää Karitsan suuressa salissa, 
että saisimme taivaassa häitä viettää Karitsan suuressa salissa.
2. Oi rakkaus suuri, oi ääretön armo, 

kun saan olla morsian Jeesuksen, 
oi rakkaus suuri, oi ääretön armo, 

kun saan olla morsian Jeesuksen, 
ja siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla, 

ääretön armo ja rakkaus, 
ja siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla, 

ääretön armo ja rakkaus.

Haudalla
30
1. Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, 
ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta kuljemme laulain, taivasta kohti matka vie.
2. Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, 
miespolvet vaipuvat unholaan. 
Kirkasna aina sielujen laulun taivainen sointu säilyy vaan.
3. Enkelit ensin paimenille lauloi, 
sielusta sieluhun kaiku soi: 
Kunnia Herran, maassa nyt rauha, 

kun Jeesus meille armon toi.


