Dåbsritual for barnedåb
Efter Svenske Kirkes kirkehåndbog 1986
Oversat med enkelte ændringer 2000 (rev. jan. 2005)
P = præsten
F = forældre (eller en anden som bærer barnet)
L = læser (evt. gudstjenestelederen)
M = menigheden
Ved kursiv bruges hankøns-, hunkøns- eller flertals-form, som det passer.

Indledning
(P)

(P)

Gud vil, at vi skal leve i fællesskab med ham. Derfor har han sendt sin Søn, Jesus
Kristus. Gennem tro og dåb føder han os til nyt liv og fører os ind i sin kirke.
Derfor vil vi i dag døbe dette barn.
Lad os bede.

Den følgende bøn kan bedes af én af forældrene (evt. den fadder som bærer barnet) eller af præsten.

(F)

Gud vor Far, vi takker dig for vores barn og for den gave og det ansvar du har givet
os. Velsign os, at vi ved din hjælp må give hende et trygt og kærligt hjem. Og når vi
nu bærer hende frem til dåben, beder vi dig: befri hende fra synden og alt ondt, giv
hende at modtage dåbens gave i tro og fyld hende med din Ånd, så hun ved troen og
dåben bliver et barn i din familie. Amen.

eller

(P)

Gud vor Far, vi takker dig for dette barn og for den gave og det ansvar, du har givet
hendes forældre. Velsign du dem, at de ved din hjælp må give hende et trygt og
kærligt hjem. Og når de nu bærer hende frem til dåben, beder vi dig: udfri hende fra
synden og alt ondt, giv hende at modtage dåbens gave i tro og fyld hende med din
Ånd, så hun ved troen og dåben bliver et barn i din familie. Amen.

(P)

Evangelisten Markus skriver om Jesus og barnet:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede
ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn
komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg
jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i
det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Modtagelsen af dåbskandidaten
Navnetilspørgsel, bøn om befrielse fra det onde og korstegningen sker for hvert barn for sig.

(P)

Hvad er barnets navn?

(F)

NN.

(P)

Almægtige Gud, befri NN fra mørkets magt og før hende over i din elskede Søns rige,
og bevar hende i dit lys, nu og altid.
Tag imod korsets tegn på din pande, på din mund og på dit hjerte til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne, og være hans discipel.
Amen

Herrens ord om dåben
Matt 28 læses altid og altid først. Derefter kan én af de øvrige dåbstekster læses.

(P)

Lad os rejse os og høre Herrens ord om dåben og troen.

(L)

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende. (Matt 28,18-20)
Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi
blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som
Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi
vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en
opstandelse, der ligner hans. (Rom 6,3-5)
For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo
iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være
træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3,26-28)
Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig;
det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. (Tit 3,4-5)
Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad
skal vi gøre, brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi
navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. (ApG 2,37-38)

Dåbshandlingen
Vandet hældes i dåbsfadet.

(P)

Lad os bede:
Gud vor Fader, vi priser dig for det løfte, som er knyttet til dåbens vand; at du i dåbens
vand helliger os til at tilhøre dig; at du renser os fra syndens skyld og genføder os til
nyt liv i Kristus; og at du giver os del i hans opstandelse til evigt liv. Vi beder dig: Vis
din overvældende kraft også over dette barn og virk efter dit ord. Amen.

(P)

Lad os bekende den tro, som vi døbes til i Kristi kirke:

(Alle)

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, én hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes
forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen

(P)

Vil I, at jeres barn skal døbes til denne tro og leve i menigheden i fællesskab med
Kristus?

(F)

Ja.

Dåben og den efterfølgende bøn med håndspålæggelse sker med hvert barn for sig.
Præsten øser nu dåbsvandet tre gange over barnets hoved og siger:

(P)

NN, jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn

Barnets hoved tørres af, og præsten lægger sin hånd på dets hoved.

(P)

Gud vor Fader, du som gennem vand og hellig Ånd har givet NN syndernes
forladelse, – behold hende i din nåde, og hjælp hende ved troen at leve i sin dåb dag
for dag. Amen.
Værsgo’ at sidde ned.

Dåbens konsekvenser
Præsten kan overtage barnet og vise det frem til menigheden eller blot pege på det, mens det er vendt mod menigheden.

(P)

Se, her er NN, som vi nu må regne for et Guds barn. Lad os sammen sige tillykke og
byde hende velkommen her i menigheden og som et nyt medlem i Kristi kirke.

(M)

Tillykke og velkommen!

(P)

Lad os så ikke bare sige tillykke, men lad os også som menighed omslutte NN og
hendes forældre med kærlighed og omtanke og forbøn.

Dåbslyset tændes og gives til forældrene med følgende ord:

(P)

Vi vil gerne fra menigheden give jer et dåbslys, som I f.eks. kan tage frem og bruge
hvert år på dåbsdagen.
Jesus selv sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.” Og apostelen Johannes kalder Jesus for det sande lys som
oplyser ethvert menneske. Og endelig bliver vi gennem dåben og troen lysets børn.
Derfor kan dåbslyset gøre tre ting: det kan minde NN om, at hun er døbt; det kan
minde os om, hvem Jesus er; og endelig om hvem vi er, når vi er forenet med ham.

(P)

Og til slut et par ord til jer forældre og faddere. I har nu fået den særlige opgave at
være forbilleder og forbedere for NN. Sammen med menigheden har I det ansvar at
lede hende på troens vej gennem livet, så hun en dag kan følge Jesus ind i evigheden.

Præsten lægger hånden på barnets hoved.

(P)

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Amen
Gå i fred og tjen Herren med glæde.

