Sådan foregår dåben
Til indledning synges en dåbssalme.
Den, der bærer barnet, kommer sammen med forældrene og evt. søskende til barnet hen til døbefonten. Er
der plads ved døbefonten er fadderne også velkomne til at komme op til døbefonten.
Præsten siger:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Lad os alle bede!
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til
dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod
dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det (dem) i din troende menighed, og bevar
det (dem) i dit samfund både her og hisset! Amen.
Præsten fortsætter, og menigheden rejser sig:
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
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.
Og om børnene siger han: “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 tager imod 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.
Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.
- Her i menigheden vil vi slutte kreds om det (de) hjem, som har dåb i dag ved sammen med dem at bekende
den kristne tro:
Alle siger:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader den almægtige, Himmelens 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, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

Barnet - dersom der er flere børn, hvert barn for sig - bæres hen til døbefonten.
Præsten tegner derefter korstegn over barnet og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt
og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
Præsten spørger: Hvad er barnets navn?
Den som bærer, siger barnets fulde navn.
Præsten gentager navnet og spørger: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
Den, som bærer, svarer: Ja!
Præsten spørger: Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber og på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre og på Helligånden, som vi nu har bekendt det?
Den, som bærer, svarer: Ja!
Præsten spørger: Vil du døbes på denne tro?
Den, som bærer, svarer: Ja!
Præsten siger igen barnets navn, øser vand på hovedet af barnet og siger:
Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Præsten lægger hånden på barnets hoved og siger:

Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og
skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og
indgang fra nu og til evig tid! Amen.
(Dersom flere børn skal døbes, gentages for hver enkelt barn afsnittet fra korstegnelsen og til og med
håndspålæggelsen.)
Præsten siger: Lad os alle bede Fadervor:
Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i Himlen, således
også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og
led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Menigheden sætter sig. Til barnets (børnenes) faddere og forældre siger præsten:
I forældre og faddere til dette barn (disse børn) er nu vidner på, at det (de) er døbt i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn. Og I skal vide, hvad I skylder dette barn (disse børn). Vor Herre Jesus Kristus har ikke
bare påbudt os at døbe, men også at lære de døbte at holde alt det, som han har befalet os. Derfor skal I forældre opdrage jeres barn i den kristne tro, bede for det og lære det selv at bede. I skal gå i kirke og tage barnet
med, for at det må vokse i tilliden til dåbens nåde, ja, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben
er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere, så vidt I har
mulighed for det, sørge for, at det oplæres i den kristne tro. Dertil give Gud jer sin hjælp og sin velsignelse! Og så er det vores opgave her i menigheden at huske vore nydøbte i forbøn. - Og vi vil ønske for jer, forældre
og familie, at denne dåbsdag må blive en festdag for jer.
Dåbsfamilien (-familierne) sætter sig igen.
Til afslutning af dåben synges en salme.
***********

Vedrørende fotografering:
Fra kirkens side beder vi om, at man viser hensyn ved fotografering og videoptagelser. Teknik kan let tage
opmærksomheden. Og det er jo ikke teknikken, men dét, der sker i dåben, som vi skal følge, være fælles om
og have et levende minde fra.
Derfor beder vi om, at der højest tages et eller to billeder af dåben og at eventuelle videooptagelser foretages
diskret.
Desuden må man kun tage billeder af sin egen familie og billederne skal altid tages op mod alteret, så andre
kirkegængere ikke uønsket bliver filmet.
I øvrigt er man altid velkommen til at tage billeder efter gudstjenesten, hvor det kan ske i fred og ro, og gerne
med alteret eller døbefonten i baggrunden.
Sognepræsten og menighedsrådene i Fjelstervang og Vorgod sogn.

