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C. Bekräftelse av nöddop
Vid bekräftelse av nöddop av ett barn tillämpas anvisningarna om barndop.
När det gäller bekräftelse av nöddop av en vuxen tillämpas motsvarande moment i
formuläret för dop av ungdomar och av vuxna (1 D).
Ifall man vid nöddopet av ett barn inte har gett något namn sker namngivningen i
samband med bekräftelsen av nöddopet.

I Inledning
1. Psalm

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vänner. I dag tackar vi för både livets gåva och dopets gåva.
Genom det heliga dopet har Gud upptagit NN i sin gemenskap och
skänkt honom/henne det eviga livets nåd. Vi bär nu med tacksamhet
fram NN inför Gud och ber att hans välsignelse skall vila över honom/
henne under hela hans/hennes liv.

eller

L Kära vänner. Jesus kallade till sig barnen, tog dem i famnen och
välsignade dem. I det heliga dopet har han tagit NN i sin famn och
skänkt honom/henne frälsningens gåva. När Jesus instiftade dopet
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lovade han att vara med sina lärjungar alla dagar till tidens slut. I för-
tröstan på detta löfte är vi i dag samlade för att be för er NN och NN
(föräldrarnas namn) och särskilt för ert barn, vars dop vi nu skall bekräfta.

4. Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon.  Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441. Omkväden till
psaltarpsalmerna s. 404, nr 723, 724.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas
av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7,
153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3 eller  566:7. Gloria Patri utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.

Ps. 66:5

eller

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Ps. 118:24

Psalm
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt *
med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender *
för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:2–6, 10
eller
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Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!

Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,

ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

eller

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.

   Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
     i livets alla skiften, *

nu och för evigt.
Ps. 121

eller

Herre, jag tackar dig för dina mäktiga under, *
förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom, *
min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda, *
när jag flätades samman i jordens djup.

Du såg mig innan jag föddes, *
i din bok var de redan skrivna,
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de dagar som hade formats *
innan någon av dem hade grytt.

Ps. 139:14–16

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

5. Frågor eller uppmaning

Frågor

L Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar:  NN.

L NN har genom dopet upptagits i den kristna kyrkans gemenskap. Vill
ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för att
han/hon får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller

L Ni har gett ert barn namnet NN, och han/hon har döpts till den kristna
tron. Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen an-
svara för att han/hon får en kristen fostran?

Svar: Ja.

Uppmaning

L Ni har gett ert barn namnet NN, och han/hon har döpts till den kristna
tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar er att tillsam-
mans med församlingen ansvara för att barnet får en kristen fostran.
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6. Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna c och på ditt bröst c till ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus, den korsfäste, har friköpt dig och kallat dig
att vara hans lärjunge.

Prästen fortsätter:

Gud, den barmhärtige, har genom sin Son Jesus Kristus befriat dig från syn-
dens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö bort
från synden och leva för Kristus.

7. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
I dopet låter du din nåd strömma över oss.
Där befriar du oss
från syndens, dödens och ondskans välde
och förenar oss med Kristus.
Vi tackar dig för att du har upptagit NN i din gemenskap
och gett honom/henne din heliga Ande.
Hjälp honom/henne att tro på dig
så att han/hon lever som ditt barn
och en gång får komma till dig i ditt eviga rike.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2.
Gud, vår Far.
Livet är din stora gåva.
Du såg detta barn
redan innan det föddes
Tack för att du har upptagit NN i dopets förbund.
Låt Kristi kärlek omsluta honom/henne
i livets alla skiften.
Ett litet barn behöver skydd och hjälp.
Var du med NN och bär honom/henne i din famn.
Låt din välsignelse vila över hela hans/hennes liv.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

F  Amen.
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II Ordet
8. Bibelläsning

Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan också välja bibeltexter
enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter. Evangeliet om Jesus och barnen (Mark.
10:13–16) läses alltid till sist.
Textläsaren anmäler bibelstället.
Mellan textläsningarna kan svar infogas (psaltarpsalm, psalm, sång, instrumen-
talmusik eller stilla meditation).

Jes. 43:1

Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

Rom. 6:3–4

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med ho-
nom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de
döda genom Faderns härlighet.

Gal. 3:26–28

Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Tit. 3:4–5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.

1 Petr. 3:20–21

I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har upp-
stått.
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Mark. 10:13–16

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

9. Tal

10. Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

III Bekräftelse av dopet
11.Dopbefallningen

L Vår Herre Jesus Kristus har själv instiftat det heliga dopet, då han sade
till sina lärjungar: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)

eller

L Låt oss be.

Gud, vår livgivare. Du har skapat vattnet som frambringar grönska på
jorden och ständigt förnyar och renar våra kroppar. När floden kom
räddade du Noa och hans familj i arken. På samma sätt är dopets nåd
en räddande ark också för oss. Du lät ditt folk gå genom havet till frihet
från slaveriet i Egypten. Din Son, Herren Jesus, blev döpt i Jordanflodens
vatten, och han befriade oss från syndens och dödens bojor genom sin
död och uppståndelse. Han instiftade det heliga dopet, då han sade till
sina lärjungar:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18–20)
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Vi ber dig: Låt din heliga Ande vila över NN som i dopet har fått del
av det nya livets gåva. Bevara honom/henne, så att han/hon till sist
når fram till ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

*12. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L  Låt oss bekänna vår gemensamma kristna tro.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

*13. Bekräftelsen
L Som Guds och hans församlings tjänare bekräftar jag att NN (förnam-

nen) i enlighet med Jesu Kristi befallning har döpts med vatten i Fa-
derns och Sonens och den heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och fadd-
rarna att delta i handpåläggningen.
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L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

F Amen.

Prästen tänder dopljuset vid det ljus som står på altaret eller
dopbordet eller vid kyrkans påskljus. Prästen räcker dopljuset
till  föräldrarna och säger:

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12)

Prästen tar barnet i famnen och säger:

I det heliga dopet har NN upptagits som medlem i Kristi
kyrka och i X församling. Vi innesluter honom/henne och
hans/hennes hem i vår kärlek och i våra förböner. Jesus tog
barnen i famn och sade: ”Den som tar emot ett sådant barn
i mitt namn, han tar emot mig.” (Mark. 9:37)

Prästen ger tillbaka barnet åt föräldrarna eller faddrarna.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 406, nr  734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

15.Kyrkans förbön
Någon av följande böner kan användas.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du uppehåller och
välsignar din kyrka. Du har upptagit NN i din gemenskap, gett honom/henne
pånyttfödelsens nåd och skänkt honom/henne löftet att få ärva det eviga
livet. Vi ber dig: Bevara NN och låt honom/henne växa till i visdom, ålder
och nåd. Vi tackar dig för den godhet som du har visat hans/hennes föräldrar.
Ge dem ansvarskänsla, vishet och kraft. Hjälp också faddrarna att med kär-
lek stöda NN. Hjälp oss alla att leva enligt din vilja och låt oss en gång få
möta dig i din härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Gud, vi tackar dig för detta barn, som du har gett åt NN och NN. Genom det
heliga dopet har du gjort honom/henne till ditt barn, till medlem i din kyrka
och till arvinge av det eviga livet. Välsigna NN i alla hans/hennes livsdagar.
Sänd dina heliga änglar för att skydda honom/henne i alla faror. Hjälp hans/
hennes föräldrar, faddrar och släktingar att älska honom/henne  med trofast-
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het och att vara goda föredömen för honom/henne i livet. Led honom/henne
i din sanning och uppfyll honom/henne med din nåd. Bevara honom/henne
i tron, så att han/hon aldrig överger dig utan en gång får möta dig i din här-
lighet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Allsmäktige, evige Gud. Du är livets källa. Vi tackar dig för den godhet som
du har visat denna familj. Detta barn är din stora gåva. Ge mor och far kraft
att vårda och fostra sitt barn med kärlek. Tack för att du i dopet har låtit NN
bli ditt barn. Vi ber dig: Var nära honom/henne och låt honom/henne finna
trygghet i din nåd och kärlek. Skydda och styrk honom/henne varje dag.
Välsigna alla medlemmar i denna familj. Hjälp dem att lära känna Kristi kär-
lek och att hålla de bud som han har gett i sitt ord. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva i inbördes gemenskap. Välsigna NN:s far- och morför-
äldrar och faddrar och styrk dem i deras uppgift. När vår vandring är slut,
ge oss då det eviga livet. Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

4.
L Käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har gjort NN till ditt barn,

till medlem i din kyrka och till arvinge av det eviga livet. Var honom/
henne alltid nära och låt honom/henne finna trygghet i din nåd och
kärlek.

Far eller mor:

Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss som är föräldrar kärlek och vishet, så att
vi kan fostra honom/henne enligt din vilja. Tag du vård om honom/henne
under hela livet. Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar var-
andra. Hjälp oss att stöda varandra och att hålla oss nära dig också när det
är svårt.

Någon av faddrarna:

Hjälp oss som är faddrar att alltmer fördjupa vår vänskap med detta barn. Låt
oss få vara ett stöd i familjens kristna fostran och lär oss att gemensamt söka
hjälp hos dig.

Något av syskonen:

Tack för vår lillebror/lillasyster. Tack för att vi får vara tillsammans när vi
växer upp. Hjälp oss att alltid vara vänner.

Någon av far- eller morföräldrarna:

Vi tackar dig för vårt barnbarn som för oss är ett skapelsens under. Beskydda
honom/henne alla dagar. Låt oss tillsammans få uppleva glädje, närhet och
ömhet. Var du vår trygghet.

L Himmelske Far. Tack för att du hör våra böner. Vi överlämnar detta
barn i din vård. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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5.
Vid ett sjukt barns dop:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att du har upptagit NN i dopets förbund,
där din nåd och kärlek omsluter honom/henne. Du ser vår oro och ängslan
inför en framtid som är präglad av sjukdom och ovisshet. Nu ber vi: Var oss
nära i vår oro. Ge oss den kraft vi behöver och hjälp oss att lita på att du
känner NN och håller honom/henne i din hand. Sänd dina heliga änglar att
bevara honom/henne. Hjälp oss alla att lita på din faderliga omsorg. Vi tackar
dig för varje dag som du ger oss. Bevara oss i tron på vår Frälsare, så att vi en
gång får komma till det himmelska hemmet. Detta ber vi om i din Sons Jesu
Kristi namn.

6.
När välsignelse av hem förrättas i anslutning till dopet:

Helige Gud. Vi tackar dig för dina gåvor och för din närvaro i livets alla
skiften. Vi ber för NN, som genom dopet har upptagits i din kyrkas gemen-
skap. Välsigna honom/henne under alla hans/hennes livsdagar. Sänd dina
heliga änglar att skydda honom/henne. Hjälp föräldrarna och faddrarna att
ge honom/henne en rätt kristen fostran. Stöd oss alla med din nåd och led
oss fram till det himmelska hemmet.

Gud, vi tackar dig i dag för detta hem. Välsigna alla som bor här och som
kommer hit som gäster. Hjälp familjens medlemmar att med trofasthet älska
och tjäna varandra. Välsigna detta hem genom din närvaro, du treenige Gud,
Fader, (c) Son och helig Ande.

F Amen.

16. Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.



43BEKRÄFTELSE AV NÖDDOP

IV Avslutning

17.Välsignelse
             Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och  c Sonens och den heliga Andens namn.

F Amen.

18.Psalm
Efter psalmen överräcker prästen dopattesten och fadderbreven och inbjuder de
närvarande till den gudstjänst där man ber för den döpta, för föräldrarna och för
faddrarna.




