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Bakgrunn 
 
 
a) Utgangspunkt i skapelsen: 

o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 
o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. 
o Mennesket sin første erfaring i livet er Sabatt/hvile i Guds paradis. På den 

sjette dagen skapte Gud mennesket. På den syvende dagen hvilte Gud fra 
alt sitt verk. Guds skapelse, og menneskets erfaringen av Sabatt, er et 
bilde på Guds frelsesgjerning. Gud gir livet i gave. Vi må fødes inn i Guds 
rike. Gud er den aktive (subjektet). Mennesket er objekt for Guds 
skaperkraft og gjenfødsel.  

b) Bruddet 
o Syndefallet ødelegger den gode relasjonen mellom Gud og mennesket og 

mellom Adam og Eva. 1.Mos.3 
o Adams etterfølgere er en slekt som fødes med en syndig natur. Vi er av 

naturen vredens barn. Ef 2:3 
c) Gjenopprettelse 

o Mennesket må bli født på ny. Fødes ovenfra, av Gud, for å få del i Guds 
rike. Joh.3 

o Hvordan føder Gud mennesker på ny i dag? Jo, på samme måte som i 
skapelsen. Ved Ånden Tit.3,5 og Ordet. Ef.5,26. Jesus snakker med 
Nikodemus først om den nye fødsel (Joh.3,1-13), deretter snakker han til 
en ny fødsel ved å forkynne evangeliet (Joh.3,14-18). 

o Vi fødes/ podes inn i en ny familie/ menigheten. Vintreet/ Jesus kropp. 
Rom.11,24. En levende organisme som må stelles/ få næring og gode 
vekstforhold. Joh.15 

 
 
Paktstegn 

a) Omskjærelsen. 1.Mos.21,4. 
o Gud befalte Abraham å omskjære alle barn på den 8. dag. 

Omskjærelsen er et synlig paktstegn for Guds utvalgte folk. Fysisk 
handling som vitner om hvem en er, og hvem en tilhører. Forbilde på 
dåpen i NT. Kol 2,11-14 

o Familietanken i GT. 5.Mos.6,1-9 
b) Dåp i vann. Rom.6 

o Begravelse. Død for loven, synden og dommen 
o Troshandling/tegn som synliggjør hvem en er i seg selv, og hvem en er 

i Jesu. 
 Korsfestet/død, begravd og oppreist med Jesus til et nytt liv i 

Guds rike. Ef.2,4-6. Kol.3 
c) Olje og håndspåleggelse 

o Saul ble salvet med olje til en tjeneste/oppdrag. Utrustet av Den Hellige 
Ånd. 1.Sam.10,1-11. David 1.Sam.16,13 

 
 
Guds rike/Herredømme 

a) Å leve i Guds rike er å stadig bli fylt av, - og vandre i Den hellige ånd. 
o Når vi tar imot Jeus/blir født på ny, får vi DHÅ. Engangshendelse. 
o Å vandre i Ånden/ bli fylt av Ånden er noe som vedvarer. 



o Guds Ord, bønn, brødsbrytelse, fellesskapet av disipler og 
håndspåleggelse er sentrale ”redskap” Ånden bruker i helliggjørelsen. 
Apg. 2,37-42 

o Barnets plass og funksjon i Guds rike/ menigheten. Mark.10,13-16 
 
Disippelskap 

a) Dåp til etterfølgelse av Jesus. Matt.28. 
b) Dåp til Jesu som Herre. 1.Pet.3,14b 

 



Liturgi 
 
Bønn: Innvie dåpen til Gud i bønn. 
 
a) Dåpsbefaling (Liturgen sier litt om et eller flere av følgende punkter, med 

utgangspunkt i bakgrunnen) 
o Dåp til Guds frelsesverk i Jesus Kristus.  
o Dåp til gjenopprettelse av relasjon til Faderen, gjennom Jesus Kristus, ved 

DHÅ.  
o Dåp til etterfølgelse av Jesus 
o Dåp til Jesus som Herre. 

 
b) Forsakelse og trosbekjennelse. (Den Nikenske Trosbekjennelse) 

Liturg: La oss bekjenne forsakelsen og troen som vi døper våre barn til: 

”Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.  

Vi tror på èn Gud, den allmektige Far,som har skapt himmel og jord, alt synlig og 
usynlig.  

Vi tro på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, 
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen 
som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han 
ned fra himmelen, og ved Den Hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av 
kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, 
oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen, sitter ved Faderens 
høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike 
skal være uten ende. 

Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og 
Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom 
profetene. Vi tror på èn hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner èn dåp til 
syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandele og et liv i den kommende 
verden.” 

c) Dåpshandling 
o Foreldre og faddere kommer frem sammen med representanter fra 

lederskapet 
o Mor eller far bærer barnet 
o Liturgen vender seg til foreldrene og spør: 

 Tror du/dere på Gud, Skaperen av alle ting? Foreldrene svarer: Ja! 
 Tror du/dere på Jesus Kristus, Frelseren? Foreldrene svarer: Ja!  
 Tror du/dere på Den Hellige Ånd, Livgiveren? Foreldrene svarer: Ja! 

o Liturgen til mor og far: Hva heter barnet? 
 Vil dere at …….. skal døpes til Faderens og Sønnens og Den 

Hellige Ånds navn? Foreldrene svarer: Ja! Vil dere hjelpe barnet til å 
bli bedre kjent med Jesus og følge Han? Foreldrene svarer: Ja! 

 Så spør jeg menigheten og barnets faddere: Vil dere be for barnet, 
og sammen med barnets foreldre, hjelpe barnet til å bli bedre kjent 
med Jesus og følge Han? Menigheten og fadderne svarer: Ja! 

o Liturg: Jeg tegner korset over deg ……. som et tegn på den nye pakt som 
Gud har gitt til frelse for alle mennesker.  



 Liturgen overtar barnet / mor eller far fortsetter å holde barnet 
 Liturgen: I Faderens, Sønnens og DHÅ`s navn.  
 Korsfestet med Jesus Kristus 
 Begravd med Jesus Kristus 
 Dukker barnet helt under vann 
 Oppreist med Jesus Kristus! 

 
d) Bønn og håndspåleggelse  

o Representanter fra lederskapet ber om: 
 At barnet skal bli fylt av Den Hellige Ånd 
 At Guds navn skal holdes hellig for barnet 
 At Guds rike skal komme i og gjennom barnet 
 At Gud skal forsørge barnet gjennom hele livet 
 At barnet skal få leve i Guds nåde og tilgivelse 
 At Gud skal lede barnet gjennom hele livet 
 At Gud skal beskytte og bevare barnet fra den / det onde. 

 
• Liturgen lyser velsignelsen over barnet: (holde handa på hodet til barnet) 

Enten: ”Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og 
være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. 4.Mos.6,24 
Eller: ”Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn 
være med deg!”  2.Kor.13,13 

 
• Liturgen leder hele menigheten gjennom Fadervår: 

”Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La din vilje skje 
på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss 
fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet.  Amen. 

 
e) Lovsang  

o Foreldrene kler barnet 
 
f) Dersom foreldrene vil, kan de som ønsker komme frem og be for / velsigne 

barnet 
o Eventuelle profetiske budskap gis til foreldrene etter gudstjenesten.  

 
 
 
 
 
 

 


