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1. Fellessang/salme til innledning
2. Velkomsthilsen
§

Leder: Forsamlingen skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne navnet). Vi gjør dette
med glede og i bevisstheten om det ansvar dette pålegger oss som kristen forsamling.
Vi vil gjøre det vi kan for å støtte foreldre og faddere gjennom omsorg og forbønn,
slik at barnet (bruk gjerne navnet) også kan bli værende hos Jesus når det vokser opp.

3. Skriftlesing
§

Lederen: La oss høre hva Bibelen sier om den situasjon vi som mennesker er i og den
frelse vi døper barnet til:
o Rom 5,12 ”La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn
i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og
døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet”.
o Rom 5,18 ”Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle
mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle”.
o Rom 3,23 ”For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet”.
o Tit 3,4-7 Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble
åpenbart. 5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og
fornyer ved Den Hellige Ånd, 6 som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus
Kristus, vår frelser. 7 Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli
arvinger til det evige liv, som er vårt håp.
o Vi hører i bibelen også om hvordan Jesus tok imot de små barn: Mark 10,13-16
”De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville
vise dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: "La de små barn
komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15 Sannelig,
jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke
komme inn i det." 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og
velsignet dem”.
o I tillit til at Jesus også vil ta imot våre barn, bærer vi dem nå til den kristne dåp,
etter den befaling Jesus selv har gitt oss: Matt 28,18-20 ”Da trådte Jesus fram
og talte til dem: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og
gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og
se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

4. Forsakelsen og troen
§
§

Lederen:
o La oss sammen bekjenne forsamlingens forsakelse og tro, som dette barnet
skal døpes til:
Alle:
o Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på
Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus
Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige
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Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og
begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til
himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra
komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, en
hellig allmen kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets
oppstandelse og det evige liv. Amen.
5. Bønn
§

Lederen: La oss be: Evige, allmektige Gud, du som elsket verden så at du ga din sønn
den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv, takk
at vi i tillit til din frelse får bære dette barn til dåpen i Jesu Kristi navn. Vi ber deg at
du vil ta hånd om dette barn som vi nå bærer fram for deg, du som frir oss ut av
mørkets makt og setter oss over i din elskede Sønn rike. Bevar dette barnet i en sann
tro til det evige liv. Lær det å frykte og elske deg. Led det gjennom livet ved din Ånd,
bevar det fra det onde og la det vokse opp som barn i din familie på jord. Hør oss i
Jesus navn. Amen

6. Dåpshandling:
§
§
§

§

§

Foreldre og faddere kommer frem sammen med representanter fra lederskapet
Mor eller far bæret barnet
Lederen vender seg til foreldrene og spør:
o Tror du/dere på Gud, Skaperen av alle ting? Foreldrene svarer Ja!
o Tror du/dere på Jesus, Kristus, Frelseren? Foreldrene svarer Ja!
o Tror du/dere på Den Hellige Ånde, Livgiveren? Foreldrene svarer Ja!
Lederen stiller 3 viktige spørsmål til foreldrene:
o Vil dere at …………….. skal døpes til Faderen og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn? Foreldrene svarer: Ja!
o Vil dere hjelpe barnet til å bli bedre kjent med Jesus og følge Han? Foreldrene
svarer: Ja!
o Så spør jeg forsamlinga og barnets faddere: Vil dere be for barnet, og sammen
med barnets foreldre, hjelpe barnet til å bli bedre kjent med Jesus og følge
Han? Forsamlinga og fadderne svarer: Ja!
Lederen: Jeg tegner korset over deg …….. som tegn på den nye pakt som Gud har gitt
til frelse for alle mennesker.
o En av foreldrene holde barnet og selve dåpen foretas.
o Lederen sier: I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn er du nå
§ Korsfestet med Jesus Kristus
§ Dukker barnet helt under vann og idet en sier ”Begravd med Jesus
Kristus”
§ Løfter barnet opp og sier ”Oppreist med Kristus”.

7. Bønn og håndspåleggelse:
§ Representanter fra lederskapet og andre ber om:
o At barnet skal bli fylt av Den Hellige Ånd
o At Guds navn skal holdes hellig for barnet
o At Guds rike skal komme i og gjennom barnet
o At Gud skal forsørge barnet gjennom hele livet
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§
§

o At barnet skal få leve i Guds nåde og tilgivelse
o At Gud skal lede barnet gjennom hele livet
o At Gud skal beskytte og bevare barnet fra det onde
Lederen lyser velsignelsen over barnet (holder handa på hodet til barnet) og sier
”Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg
nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Lederen ber sammen med forsamlinga Fadervår: ”Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i
himmelen. Gis oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld , slik vi og forlater
våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse. Men frels oss fra det onde. For riket er ditt
og makten og æren i all evighet. Amen.

8. Lovprisning
o Foreldrene kler barnet
o Dersom foreldrene ønsker det kan de som ønsker komme frem og be
for/velsigne barnet, eventuelt med lovsang parallelt.
o Lederen: 1 Pet 1,3 ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin
rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde!”
o Fil 1,6 Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal
fullføre den - helt til Jesu Kristi dag.
o Lovsang
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