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Ordning ved dåp
Dåp er en høytidelig handling, og det skal ikke være tilfeldig hva som skjer
på en slik dag. Det skal være en dag dåpskandidat, foreldre, faddere og
forsamling kan se tilbake på med glede og takknemlighet, og en dag de
gjerne forteller barnet om når det vokser opp.
Døperen
Den som forretter dåpen, skal være
utpekt/godkjent av kretsstyret for
NLM som også har ansvaret for
at dåpen skjer i samsvar med det
lutherske læregrunnlag nedfelt i
NLM´s grunnregler.
Vi anbefaler at det blir ført
dåpssamtale med den som ønsker
å bli døpt (voksendåp) og samtale
med barnets foreldre/foresatte
(barnedåp) før dåpshandlingen.

med lunkent vann. Ved barnedåp
står den som forretter og den som
bærer barnet bak døpefonten,
vendt mot forsamlingen, og ved
voksendåp bak døpefonten, vendt
mot forsamlingen. Dåpskandidaten
står på venstre side av den som
forretter. De som blir døpt, eller
de som bærer sine barn til dåpen,
må på forhånd kunne vite hvordan
dåpshandlingen legges opp.

Forsamlingen/foreningen
• har ansvaret for at kopi av
dåpsattesten blir arkivert og for
til en hver tid å ha oversikt over
hvem som er døpt.
• forplikter seg til å legge til rette
for at den døpte får opplæring i
den kristne tro.
• være behjelpelig med å melde
barnet inn i Den norske kirke,
alternativt et annet luthersk
kirkesamfunn i samsvar med
foreldrenes ønske og vilje.

Foreldrene
• har hovedansvaret for at barnet
blir døpt.
• har hovedansvaret for at barnet
får opplæring i den kristne tro.
• har ansvaret for om barnet
skal meldes inn i Den norske
kirke eller et annet luthersk
kirkesamfunn.

Praktiske forhold
Ved døpefonten må det ligge
håndduk. Umiddeelbart før selve
dåpshandlingen fylles døpefonten
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Faddere
• skal kunne bevitne at barnet er
døpt.
• skal se til at den døpte får en
opplæring i den kristne tro.
• skal be for barnet og lære barnet
å be.
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Faddere
Tillitserklæring
Når et barn skal døpes, velger
foreldrene faddere. De vil gjerne
ha faddere som kan følge
det i oppveksten og være en
voksenperson som bryr seg om
barnets beste. Derfor er det en
tillitserklæring å bli spurt om å
være fadder.
Fadderens oppgave
Ordet fadder av avledet av det
latinske «compater», som betyr
«med-far»
En fadder påtar seg en ansvarsfull
oppgave. Fadderen skal for det
første være vitne om at barnet er
døpt til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn. For det
andre har fadderen et medansvar
for at barnet får opplæring i den
kristne tro. Dessuten skal fadderen
be for barnet og hjelpe det til å
være med i kristent fellesskap. I en
sum skal fadderen hjelpe barnet
til å bli hos Kristus når det vokser
opp.

besøke barnet eller sende det en
hilsen på dåpsdagen, oppmuntre
foreldrene til å ta med barnet på
kristne møter, og sende det på
barneforening og søndagsskole.
Faddere kan også selv tilby seg å ta
barnet med på møter.
Fadder-fakta
• Hvert barn som blir døpt, skal ha
minst to faddere som har fylt 18
år.
• Som faddere velges personer
som ønsker at barnet skal
bli opplært i den evangelisklutherske tro.
Foreldrene kan ikke være
faddere.
• Foreningsleder/foreningsformann
har ansvar for å se til at fadderne
oppfyller disse forutsetningene.
• Navnet på fadderne blir ført opp
på dåpsattesten.

Barnets oppvekst
En fadder påtar seg et
langtidsoppdrag. Fadderen skal
følge barnet gjennom oppveksten,
og vise det kjærlighet og omtanke.
Fadderansvaret kan for eksempel
følges opp ved å gi barnet en
barnebibel, gi et abonement på et
kristent barneblad som «Blink»,
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Tre sitater om dåpen
Fra «Den lille katekisme»

Sangboken 598

Hva gagn har vi av dåpen?
Dåpen virker syndenes forlatelse,
frelser fra døden og djevelen og gir
evig salighet til alle som tror. Dette
er Guds ord og løfte.

Dåpssang
Milde Jesus, dine hender la du
kjærlig på de små, selv du sa til
dine venner at til deg skal barna
gå. Selv du ble til Herrens tempel
engang båret av din mor. La meg
minnes ditt eksempel når jeg hører
dine ord.

Hvordan kan vann gjøre så store
ting?
Vann gjør det ikke, men guds ord
som er forenet med vannet, og
troen som liter trygt på dette ordet.
Uten Guds ord er vannet bare vann
og ingen dåp, men med Guds ord
er det en dåp, et nådens bad til
gjenfødelse ved Den hellige ånd.
(Luther i «Den lille katekisme»)

Fra dåpsritualet
Lovprisning og bønn
Herre Gud, himmelske Far, du har
lovet at du vil være vår Gud og våre
barns Gud og vise din miskunn mot
slekt etter slekt. Vi takker deg fordi
du tar imot oss i den hellige dåp
og der gir oss din Hellige Ånd med
syndenes forlatelse, liv og salighet.
Vi ber deg, hjelp oss å stride den
gode strid, fullende løpet og bevare
troen. Før oss fram til det evige liv,
ved din Sønn, Jesus Kristus, vår
Herre.
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Dåpsrituale for barnedåp
Dåpen forrettes til vanlig i et offentlig møte. Det er ønskelig at en av
foreldrene bærer barnet til dåpen.

1. Dåpssalme
Handlingen innledes med en dåpssalme

2. Hilsen
Den som forretter:
Vår forsamling gleder seg i dag over å få ta imot dette/disse barn
til dåp. Ved dåpen skal det/de få del i frelsen og tas inn i den
kristne kirke. I livet sammen med Gud og hans folk skal det/de
vokse i tro, kjærlighet og lydighet mot hans vilje.
Forklaring
Den som forretter kan nå holde en kort andakt som sier noe om hva dåpen
er og hva den gir, eller lese et par vers fra Det nye testamente (f.eks. Joh
3,1-6; Apg 2,37-39; Tit 3,5; Rom 6,3-5) Etter andakten passer det med en
salme eller en sang.
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3 Skriftlesning
Den som forretter:

La oss høre vår Herre Jesu Kristi befaling om dåpen
Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens
og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!
(Matt 28:18-20)
La oss høre hvordan den Herre Jesus innbyr de små barn til seg:
Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men
disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han
harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem
ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som
ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn
i det! Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet
dem. (Mark 10:13-16)

Med takk og tro bærer vi derfor våre barn til den hellige dåp. De
er født med menneskeslektens synd og skyld, men i dåpen blir de
Guds barn, født på ny ved Den Hellige Ånd.

4. Forsakelsen og troen
Den som forretter:
Vi reiser oss og står under dåpshandlingen.

La oss bekjenne forsamlingens forsakelse og tro som dette/disse
barn døpes til.
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 Ånd, født av Jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved
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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. Dåpshandlingen
Den som forretter
- ber en fri bønn eller:
Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan komme inn i Guds
rike uten å bli født på ny av vann og Ånd. Vi takker deg fordi dåpens
vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du forener oss med deg
og gir oss del i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Vi
ber deg for det/disse barn som vi i dag legger i dine hender. La
det/dem vokse opp i din kirke som ditt/dine barn. Lær det/dem å
frykte og elske deg. Led det/dem ved din Ånd og bevar det/dem fra
det onde.
Amen.
Den som forretter spør:
Vil dere/du at NN ...............skal døpes til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro?
Foreldre:
Ja
Den som forretter ber:
Gud bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Jeg
tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du
skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på
ham.
Forklaring
Korsets tegn tegnes over barnets bryst, først fra panne til bryst, og deretter
fra side til side. Dette leddet med korsets tegn kan kretsstyret eller den
enkelte forsamling bestemme selv om de ønsker å bruke.

11

Ordning ved dåp

Den som forretter
- øser tre ganger vann over barnets hode mens han sier:
NN.............................................. Etter vår Herre Jesu Kristi ord
og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn.
Så legger han hånden på barnets hode 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

6. Lovprisning og bønn
Den som forretter:
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde. (1Pet 1:3)
Deretter takk og bønn, for eksempel slik:
Den som forretter:
La oss takke og be.
Herre Gud, himmelske Far, du har lovet at du vil være vår Gud
og våre barns Gud og vise din miskunn mot slekt etter slekt. Vi
takker deg fordi du tar imot oss i den hellige dåp og der gir oss din
Hellige Ånd med syndenes forlatelse, liv og salighet. Vi ber deg,
hjelp oss å stride den gode strid, fullende løpet og bevare troen.
Før oss fram til det evige liv, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår
Herre.
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La oss sammen be Herrens bønn:
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.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som 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 evighet.
Amen
Den som forretter sier:
Alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?
Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom
Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal
også vi vandre i et nytt liv. (Rom 6:3b-4)

Forsamlingen setter seg.

7. Dåpens forpliktelse
Den som forretter, oppfordrer foreldre, faddere og forsamling til å la den/de
døpte være gjenstand for forbønn og kristen omsorg.
Dåpshandlingen avsluttes med en salme.

Dåp uten forsamlingens nærvær
Hvor det er sykdom eller noe annet som er til hinder for at dåpen kan skje
i forsamlingens nærvær, kan den forrettes på et annet egnet sted. I disse
tilfeller anbefales den/de døpte til forsamlingens forbønn. Dette skjer ved
et offentlig møte så snart som mulig etter dåpen.
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