
 
 
 
 
 
 
 

         HAUDALLAHAUDALLAHAUDALLAHAUDALLA    LOPUKSILOPUKSILOPUKSILOPUKSI    
 
377. 1. Sun haltuus, rakas Isäni, mä aina annan itseni.  
Mun sieluni ja ruumiini sä, Herra, ota suojaasi. 
      
 2. Mun sieluni ja ruumiini sun omas ovat, Herrani.  
Siis omas ota huomahas, en pelkää sinun suojassas. 
     
  3. Sun, Isä, tahtoos tyytyen saa sydän levon suloisen.  
Oot hädässä ja tuskassa mun auttajani ainoa. 
    
  4. Sen uskon, rakas Isäni, vaan muista heikkouttani.  
Sun lastas auta vaivassa, suo ilo luonas taivaassa. 
 
         * 
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                                                                                                                                                                URUT URUT URUT URUT     
                          Franck: Leivästä enkelten  
 
560.     1. Maat, metsät hiljenneinä ja meret tyyntyneinä 
kiittävät Jumalaa. On laannut voima tuulten. Vaikene, puhe 
huulten, vain sydän puhua nyt saa. 
         2. Sinua, Jumalani, nyt kiitän iloissani, kun tunnen 
voimasi. On kaikki hallussasi, soi taivas kiitostasi ja koko 
luomakuntasi. 
         

 3. Nyt ihmettelen tässä, näin, Herra, elämässä lastasi 
talutat: suot armolahjojasi ja hoidat sanallasi ja joka päivä 
armahdat. 
         4. Aamusta aamuun herään ja ilta illan perään käyn 
rauhaas nukkumaan. Voin päivän päivään liittää, ja hyvyyttäsi 
riittää, et, Herra, väsy auttamaan. 
 
338 1.Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen 
aina saan. Mitä päivä tuokin  tullessansa, Isä hoitaa lasta 
armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken, mitä 
tarvitsen, päivän kuormat, levon hetket antaa, murheen niin kuin 
ilon seesteisen. 
         2. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa 
armonsa. Herran huomaan uskon elämäni, hän suo voimansa ja 
neuvonsa. Surut, huolet eivät liikaa paina, ne hän ottaa itse 
kantaakseen. "Niin kuin päiväs, niin on voimas aina." Tähän 
turvaan yhä uudelleen. 
         3. Kiitos, Herra, lupauksestasi, siinä annat minun levätä! 
Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sanan lähteestä! Suo 
mun ottaa isänkädestäsi päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes 
johdat minut kädelläsi riemun maahan, päivään kirkkaimpaan. 

* 
- Kukat noudetaan arkulta. Arkku kannetaan autoon. Ajetaan 

saattueena Järvenpään hautausmaalle. 
 

- Kirkon parkkipaikalla toivotaan, että ilman omaa autoa 
oleville saattajille tarjottaisiin kyytiä tyhjillä paikoilla 

henkilöautoissa.  
 

- Kokoonnutaan pääportille, saatetaan arkku hautaan ja 
peitetään hautakumpu kukilla 


