E. Dop i församlingens
gudstjänst
Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A).
När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa,
familjemässa) fogas nedanstående moment till gudstjänsten.
Vid dop av ungdomar och av vuxna används materialet i tillämpliga delar.
Under gudstjänsten kan kyrkans påskljus vara tänt.
Dopvattnet kan hällas i dopfunten eller dopskålen antingen före gudstjänsten eller strax
före dopbefallningen. Man bör se till att dopvattnet vid själva dophandlingen har rätt
temperatur.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära kristna. Vi har med glädje samlats inför Guds ansikte. Varje gudstjänst är
en högtid där vi påminns om vårt dop. Detta blir särskilt tydligt i dag, när vi
förrättar det heliga dopet i vår högmässa/gudstjänst. Att bli döpt är att bli
Kristi lärjunge och medlem i hans kyrka. Gud skänker oss sin Ande och
hjälper oss att varje dag leva som kristna. Befriade från syndens och dödens
makt får vi vandra i Guds ansiktes ljus. Kristus går vid vår sida, och ingenting
kan skilja oss från hans kärlek.
Vi får frimodigt bekänna våra överträdelser och synder i förtröstan på den
nåd som mötte oss redan i dopets stund.

Syndabekännelse
Som syndabekännelse kan följande användas:

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.
–––
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Dagens bön
Man kan använda dagens böner enligt kyrkoåret eller någon av följande böner.

L

Låt oss be.
1.
Gud, käre himmelske Far.
Du ger oss livet och gör oss i dopet till dina barn.
Styrk oss med din heliga Ande,
så att vi växer i tro och kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
2.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far.
Vi tackar för dopet,
där du renar oss från synden
och ger oss din heliga Ande.
Hjälp oss att alltid leva som dina barn.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
3.
Himmelske Far,
vi tackar dig för att du i det heliga dopet
har förenat oss med din älskade Sons
död och uppståndelse.
Led oss med din heliga Ande
och låt oss alltid leva i dopets nåd.
Hjälp oss att tjäna dig i tro
och för oss till sist
till det eviga livet hos dig.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.

F

Amen.
–––

*Evangelium
I första hand läses dagens evangelium. Man kan även läsa evangeliet om Jesus och barnen
(Mark. 10:13–16). Hallelujasång och svar enligt Gudstjänstbokens anvisningar.

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
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in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
–––

Predikan
Predikan hålls företrädesvis över dagens evangelium eller över någon av lästexterna.
Man kan även predika över evangeliet om Jesus och barnen.

Frågor eller uppmaning
Dopföljet kommer fram till dopfunten.

Frågor
L

Vilket namn har ni gett ert barn?

Svar: NN.

L

Vill ni att ert barn skall döpas till den kristna tron?

Svar: Ja.

L

Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.

eller
L

Ni har gett ert barn namnet NN. Vill ni att han/hon skall döpas till den
kristna tron?

Svar: Ja.

L

Vill ni, föräldrar och faddrar, tillsammans med församlingen ansvara för
att NN får en kristen fostran?

Svar: Ja.
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Uppmaning
L

Ni föräldrar har gett ert barn namnet NN, och han/hon har i dag döpts
till den kristna tron. Föräldrar och faddrar, det heliga dopet förpliktar
er att tillsammans med församlingen ansvara för att barnet också får en
kristen fostran.

Korstecknet
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

Tag det heliga korsets tecken på din panna + och på ditt bröst + 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 berett dig frihet från
syndens, dödens och ondskans välde. Må han ge dig kraft att varje dag dö
bort från synden och leva för Kristus.
eller
Prästen säger:

Barmhärtige Gud. Bara du frälsar från allt ont. Befria NN från mörkrets välde.
Skriv hans/hennes namn i livets bok, och led honom/henne i ditt ljus.
Prästen tecknar korsets tecken på barnets panna och bröst och säger:

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

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
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L

Låt oss be.
Allsmäktige och nådige Gud. I begynnelsen skapade du himmel och
jord. Likt en stark vind svepte din Ande fram över de första vattnen
och gav liv åt allt. Så blev vattnet en skapelsens kraft och gåva. I dina
gärningar har du på många sätt förebådat dopet. När flodens vatten
täckte jorden räddade du Noa och hans familj. Du ledde ditt folk genom Röda havet och befriade det från slaveriet i Egypten. När Johannes i enlighet med din vilja döpte Jesus, din Son, i Jordanfloden, lät du
din Ande sänka sig över honom. På korset blev han för oss en livets
källa, och efter sin uppståndelse instiftade han 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)
Vi följer din Sons uppmaning och ber: Låt dopets källa alltid vara
öppen för din kyrka. Där har vi blivit begravda med Kristus för att vi
skall leva i uppståndelsens nya liv. Sänd din heliga Ande för att låta
detta under ske. Må detta dopvattnen påminna oss om vårt eget dop
och om den djupa föreningen med alla andra som är döpta. Fyll oss
med glädje över att vi som medlemmar av Kristi kyrka får vara
lemmar i hans kropp. Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

F

Amen.

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: Sänd din heliga Ande. Låt honom/henne som nu döps i
detta vatten få del av det nya livet, och gör honom/henne till arvinge
av ditt eviga rike. Hör vår bön för vår Herres Jesu Kristi skull.
F

Amen.

* Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Låt oss tillsammans 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.

L

Till delaktighet i denna tro och i alla de löften som den innebär döper
vi nu detta barn i den treenige Gudens namn.

* Dopet
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:

NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Prästen lägger handen på barnets huvud och kan uppmana föräldrarna och faddrarna
att delta i handpåläggningen.
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L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med dig.

F

Amen.
Prästen vidrör dopdräkten och säger:

Aposteln Paulus säger: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också
iklätt er Kristus.” (Gal. 3:27)
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
säger: ”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.
Dopföljet återvänder till sina platser.

Psalm
Psalmen kan ersättas av en dopsång, s. 404, nr 734, 735, 736,
eller av annan lämplig musik.

Kyrkans förbön
I kyrkans förbön ber man för den/dem som har döpts i gudstjänsten och för föräldrar
och faddrar.

–––

Nattvardsbön
–––
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Propriedelen i prefationens avslutning
–––

Mässa 1och 4

Mässa 2a
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Mässa 2 b

Mässa 3
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