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A. På dopdagen
Detta formulär är avsett för en andakt när man firar sin dopdag. Materialet kan använ-
das i tillämpliga delar också vid andra andakter där dopets betydelse betonas. Den
apostoliska trosbekännelsen kan läsas efter talet.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 211, 212 eller 214
– före böneavsnittet: 388:4–7, 418:1, 2, 5 eller 465
– avslutande musik: 213, 462:1–2 eller 492
Man kan också använda någon av de sånger nr 735 och 747,  som är avsedda att sjungas
på dopdagen, s. 155.

Inledningsord
Moment 2.

Kära NN (namnet på den vars dopdag firas), kära vänner! I dopet har Gud kallat
oss vid namn och upptagit oss som sina barn. Vi är Kristi lärjungar och med-
lemmar av hans församling. I dag tackar vi för dopets gåva, vi tänker på dopets
betydelse och förtröstar på Guds löften.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.

Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.

Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.

Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.

Ps. 34:2–6

eller
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Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9

eller

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

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

Bibelläsning
Moment 4.

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.

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
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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 honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.

Gal. 3:26–27

Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus.

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.

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.

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

1.
Gud, vi tackar dig för att du har välsignat NN med dopets gåva. Tack för att
du har bevarat och lett honom/henne intill denna dag. Hjälp oss alla att
komma ihåg vårt eget dop. Du har kallat oss att vara dina barn och du har
lovat att vi skall få komma till din himmel. Hjälp oss att frimodigt bekänna
vår tro på dig och att leva i dopets nåd. Detta ber vi om genom din Son Jesus
Kristus.
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2.
Gud, vår himmelske Fader. Vi tackar dig för dopets gåva. Tack för att du i
dopet ger syndernas förlåtelse, befriar från ondskans välde och öppnar vägen
till det eviga livet. Tack för att du i dopet kallade oss till Kristi lärjungar och
till medlemmar i din församling. Hjälp oss att förtrösta på dig och på dopets
nåd. Låt din Ande föröka vår tro och kärlek. Ge oss mod att bekänna att vi
är kristna och hjälp oss att tro på dopets löften. Led oss till det eviga livet.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus.




