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Forslag til revision af 1992 dåbsritualet 
Af Holger Lissner   

1. Dåbstale 

2. Lovprisning 

    Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, 
    som i sin store barmhjertighed 
    har genfødt os til et levende håb 
    ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

3. Bøn 
Lad os bede: 
Jesus Kristus,  
Vi takker dig, 
fordi du har givet os dåben 
og knytter os til dig med et tegn, 
der rummer al din kærlighed og trofasthed.  
   Vi beder dig,  
giv os af din Helligånd,   
så vi fyldes af troen, og håbet, og kærligheden.    
   Når dit kors er tegnet for vort ansigt og bryst, 
og dit vand har rørt ved os, 
da tør vi tro på, at vi hører sammen med dig,  
og at hvad der end sker, 
vil intet kunne skille os fra dig. 
Amen.   
 

og/eller 
 

Forældrebønnen 
Herre vor Gud, himmelske far!1 
Vi takker dig for vores barn (disse børn), 
for det under, du har lagt i vore hænder, 
og den tillid, du har vist os. 
Tak for, at du lod ham (hende/dem) blive båret igennem fødslen 
frem til livet, 
og at du lod glæden fødes af smerten. 
    Derfor beder vi dig: 
Tag ham (hende/dem) ind i din nærhed,  
bevar ham (hende/dem) i din kærlighed, 
og lad ham (hende/dem) ikke møde mere ondt, 
end han (hun/de) kan bære. 
 Giv ham (hende/dem) din Helligånd og velsignelse i dåben,  

                                                             
1  Denne bøn, som kaldes forældrebønnen, kan uddelegeres til en af forældrene eller fadderne, og hvis der er 
flere børn, der skal døbes, må én bede den på de andres vegne. Hvis ingen af forældrene vil/tør bede den, beder 
præsten den på deres vegne. Hvis der er flere, der gerne vil lægge stemme til, kan også skriftlæsningerne udde-
legeres. Bønnen kan varieres efter omstændighederne, da der kan være dåb, hvor glæden ikke fødes af smerten. 
Men det kan præsten skønne. 
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så han (hun/de) altid må høre dig til, 
kende din styrke 
og få hjælp til at leve i sandhed og kærlighed 
alle sine (deres) dage.  
Amen. 

 
4. Skriftlæsninger 
Lad os rejse os og høre, hvad vor Herre Jesus siger om dåben: 
    Mig er givet al magt i himlen og på jorden…  (Matt. 28,18-20) 
Og:  
    De bar nogle små børn til Jesus, …. (Mark. 10, 13-16) 

Markusteksten kan ved voksendåb udskiftes med Matt. 3,17-21; 10,24-31; Mark.  8,34-37; Joh 3,1-5 
eller 12, 23-26; Ap. G. 8,29-38; Rom. 8, 14-17; Gal. 4,4-6 eller Tit 3,4-7. 

Så vil vi døbe dette barn (disse børn/ dig, NN) til Faderen og Sønnen og Helligånden, som Jesus har 
befalet os. 

5. Trosbekendelsen 
Lad os sammen bekende vor kristne tro. 
Derefter sætter menigheden sig, så alle kan se og leve med i dåben. 
 
6. Korstegnelse 
Modtag korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om,  
at du skal høre sammen med den korsfæstede Herre Jesus Kristus.       /høre til hos 

7. Tilspørgslen 
Hvad er barnets / dit navn?       NN. 

NN, forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?   Ja. 

Stoler du på Gud, vor far, himlens og jordens skaber?                Ja. 

Vil du leve og dø og opstå med Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre?                  Ja. 

Vil du trøstes og styrkes af Helligånden, som bekendelsen lød?        Ja.  

Vil du døbes (i denne tro)?  Ja. 

8. Dåben 

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger 

NN, jeg døber dig til Faderen og Sønnen og Helligånden. 

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:  

Den mægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far,  
har nu genfødt dig ved vand og Helligånden, 
og tilgiver dig alle dine synder. 
Han styrke(r) dig med sin ånd og sit ord til det evige liv. 
Han bevare(r) din udgang og din indgang  
fra nu af og til evig tid. 
Fred være med dig! 

Dersom der er flere, der skal døbes, gentages afsnittet fra korstegnelsen og til og med håndspå-
læggelsen for hver enkelt barn. 
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9. Fadervor 
Derefter beder menigheden Fadervor højt og i kor. Er der kun ét barn, lægger præsten og foræl-
drene og fadderne hånden på den døbtes hoved. Er der flere børn, da kun forældre og faddere. 
 Læg hånden på hovedet af NN (og NN og NN, og lad os alle bede for ham/hende/dem: 
Vor Far, du som er i himlene!.... 
 
Evt. 10. Dåbslyset 
Jesus sagde: Jeg er verdens lys.  
Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. 
Han sagde også: I er verdens lys. Således skal jeres lys skinne for mennesker, 
så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far i himlene. 

Det er det, som dette lys vil minde jer om, hver gang I tænder det. 
 
Evt. 11. Faddertiltale 
I forældre og faddere til NN og MM og vi, som har overværet dåben, er nu vidner på, at det (de) er 
døbt til Faderen og Sønnen og Helligånden. Og det er nu vores fælles opgave at oplære jeres barn 
(børn) i den kristne tro og bede for det (dem), for at det (de) må blive i Kristus, for uden ham kan vi 
slet intet gøre. Og skulle det ske, at I forældre dør, før jeres barn er blevet voksent, da skal I fad-
dere, så vidt I magter, drage omsorg for, at det hører om Kristus, lærer at bede og stole på, at det 
er elsket af Gud.  Fred være med jer! 

Præsten er frit stillet med hensyn til faddertiltalens ordlyd. Ved dåb af voksne slutter præsten med 
en kort fri tiltale til dåbsvidnerne. 

Evt. 12. Afslutningskollekt (hvis det er en særlig dåbsgudstjeneste) 
Himmelske Far,  
din kærlighed er langt større og mere rummelig  
end vore svage billeder og længsler,  
og din letsindige kærlighed er langt rigere  
end vores forsigtige hengivelse.  
   Tak for, at du holder fast ved os,  
og at du hører os, når vi beder,  
og vil være med os alle dage.  
    Hjælp os til at kunne stole på det løfte,  
som du gav os i vor dåb,  
både når livet er svært, og når det er rigt.  
Lad det være vor styrke og glæde,  
at vi er dine elskede børn,  
så vi kan vokse i troen,  
leve i håbet og næres af din kærlighed,  
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt i dit himmelske lys  
fra evighed til evighed. Amen.2 
 
13. Dåbssalme 

 

                                                             
2 Fra Kollekter og bønner s. 172 


