
Høringssvar vedr. dåb 

 

➺ Hvad betyder det for et menneske at være døbt? Og hvad betyder det ikke?  

Det er blevet forkyndt den enkelte, at vedkommende er et Guds barn, og (dermed) en 

Jesu discipel (man kommer til at tilføre den korsfæstede Herre). Fadervor bliver 

skænket som (første) dåbsgave lige efter den døbtes første velsignelse. 

Den døbte er blevet en del af fællesskabet af alle døbte, også kaldet det almindelige 

præstedømme.  

Det betyder ikke, at man er mere frelst eller hellig end før dåben.  

 

➺ Hvad betyder det for et menneske, hvis man ikke er døbt? Og hvad betyder det 

ikke? 

Det er ikke blevet forkyndt den enkelte, at vedkommende er et Guds barn. 

Vedkommende er ikke en del af fællesskabet af alle døbte.  

Det betyder ikke, at man er dømt til fortabelse, og heller ikke, at man ikke er et Guds 

barn.  

  

➺ Hvad er dåbens betydning for dig og for din nabo?  

Man er indviet til at være en Jesu discipel. Det handler vel at mærke ikke om 

præstation, og ved en barnedåb er det da også dåbsbarnet, der præsterer allermindst.  

Man er ikke i tvivl om, at man er et Guds barn.  

Man er en del af den præstationsfrie zone, der hedder fællesskabet af alle døbte. 

Kærlighedens gerninger skulle jo netop gerne komme frivilligt, og fordi man ikke kan 

lade være. Med Guds nåde til at bære en igennem livet, trods alle de fejltagelser, vi 

hele tiden laver i forhold til vores næste.  

 

➺ Hvad er det helt centrale i dåben teologisk set?  



Det bliver forkyndt, at man er et Guds barn, man bliver indviet til at være en Jesu 

discipel, og bliver en del af den præstationsfrie zone, der hedder fællesskabet af alle 

døbte. Her hedder det ikke: Du SKAL elske. Men: Du skal ELSKE. 

Det er blevet forkyndt, at livet udspænder sig mellem det dobbelte kærlighedsbud 

(man tilhører den korsfæstede Herre, som gik hele vejen op på korset) og Guds nåde 

(velsignelsen og tilgivelsen fås for intet).  

➺ Hvordan kommer det til udtryk i den måde, dåben foregår på i dag?  

Det er faktisk ikke særligt tydeligt. Særligt kan man godt tolke den indledende 

dåbsbøn derhen, at man først bliver et Guds barn ved dåben. Hvad det egentlig 

betyder at blive en del af menigheden/fællesskabet af alle døbte, fremgår heller ikke.  

 

➺ Der findes nye salmer og bønner til dåb – hvad siger de om forståelsen af dåben, 

mennesker, Gud, tro, frelse og synd?  

Har jeg ikke den store kendskab til.  

 

➺ Hvis du kunne bestemme, hvad skal man så gøre og sige i dåbsritualet for, at det 

centrale i dåben kommer frem? Skal man gøre, som man gør nu, eller ændre noget? 

 

Ja, der er brug for en mere tydelig og præcis dåbsbøn, jf. ovenstående. 

Forslag til ny dåbsbøn: 

Præsten siger inden de to tekstlæsninger: 

 

Lad os alle bede! 

Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved Jesus Kristus har givet os den hellige 

dåb. 

Vi takker dig, fordi vi ved dåben bliver en del af menigheden, fællesskabet af alle 

døbte. 

Vi takker dig for, at vi derved gøres til en Jesu discipel som det Guds barn vi er. 



Vi takker dig for dit bud om at elske Gud og næsten, som du elsker os. 

Vi takker dig for at samle os op med al din nåde og tilgivelse, når vi fejler på livets 

vej overfor vor næste. 

Vi beder dig: Tag dette barn (disse børn), som vi snart bærer frem ved døbefonten i 

dine kærlige arme, gør det (dem) til en del af den præstationsfrie zone, vi kalder 

menigheden eller fællesskabet af alle døbte, og lad det blive der, både i barnets 

jordiske liv, og hinsides i evigheden, når vi når dertil. 

Amen 

 


