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 P. I Faderns och  (+) Sonens  och den heliga Andens namn. 
Amen. 

 F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens Gud,  

källan till det levande vattnet,  

klippan som föder oss,  

vårt ljus och vår frälsning.  

Amen. 
 
Psalm  386 
  
Inledningsord 
När Jesus döptes stod han med fötterna i vattnet, i floden, i 
skapelsen, mitt i livet. Han känner vårt liv, han har levt det 
själv. Han upplevde vid sitt dop att himlen öppnade sig och 
han hörde Guds röst som sa: Du är mitt älskade barn. 
Den dag då du döptes öppnade sig himlen och Guds röst sa: 
Jag älskar dig. Du fick del av Guds ande, del av Guds 
beskydd och kärlek. 
Vi samlas nu för att dela glädjen över vårt dop. 
 



Matt 28:18-20: 
Jesus säger: Åt mig har givits 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.  

 
Bön 

P. Förenade med Kristus i dopets vatten får vi varje dag dö 
från synden och uppstå till nytt liv. Låt oss tacka för livet i 
dopet.   Vatten hälls i dopfunt eller skål 

F. Gud vi tackar dig, som i tidens början lät din Ande svepa 
fram över vattnet och skapade världen genom ditt Ord. Du 
lät livet uppstå och bli älskat av dig. 

 P. Från vattenmassorna räddade du Noa och hans familj.   

 F. Genom havet ledde du ditt folk Israel från slaveri till 
frihet.   

P. I floden döptes din Son av Johannes och blev smord av 
helig Ande. 

F. Med vattnet och Ordet i dopet blir vi dina älskade döttrar 
och söner och skapelsens tjänare med Kristus som förebild. 

P. Vi prisar dig för vattnets gåva, förutsättningen för liv.  

F. Vi tackar dig för det nya livet i dopet, som Jesus Kristus 
skänker oss syndare. 



P. Låt din heliga Ande nu flöda över oss och förnya våra liv 
med din förlåtelse, nåd och kärlek. 

F. Tack för dopets gåva, där vi varje dag får uppstå till nytt 
liv med Jesus Kristus. 

Dig Fader, Son och Ande tillhör all ära och allt lov nu och i 
evighet. 

Amen. 

Psalm 51 

Bibelläsning Rom 6:1-8 
Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att 
nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort 
från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? 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. Ty har vi blivit ett med honom genom att 
uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit 
korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall 
berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under 
synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu 
har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med 
honom. 
 
Några ord om dopet: Dopets liturgi har tagit sig olika 
uttryck alltsedan urkyrkans tid, men den har alltid gestaltat 
påskens skeende: Genom död till liv. Ordningsföljden mellan 



dopritens byggstenar variera från kyrka till kyrkan och från 
en tid till en annan. Men det handlar alltid om att först 
dopkandidatens liv utifrån Jesu liv. Här gestaltas kampen 
mellan ont och gott. Det onda benämns och förkastas. I 
dopet sker någon. Relationen till Gud återställs och vi får 
möjlighet att växa. Trosbekännelsen som läses vid varje dop 
får ett drag av protestsång. Vi bekänner att vi vill arbeta och 
leva på Guds sida i en ständigt pågående skapelse. Vi får nu 
förnya våra doplöften genom att tillsammans bekänna vår 
kristna tro. 
(texten är inspirerad av Leva i dopet. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans 
präster och församlingar. Uppsala 2011) 
 

Trosbekännelsen 
Ledare/Präst 
 Vi får nu tillsammans bekänna den tro till vilken vi 

är döpta, detta gör vi genom att jag ställer en 
inledande fråga till varje del av trosbekännelsen 
och ni börjar med ”Ja ! Vi tror.....”  

 Tror ni på Gud, hela världens skapare? 
 
 Alla Ja. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och 

jordens skapare.  
Ledare Tror ni på Jesus Kristus, människans befriare? 
 
Alla  Ja. Vi tror ock på Jesus Kristus, 

hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 



korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda.  

Ledare Tror ni på den helige Ande, vår livgivare och 
hjälpare? 

Alla  Ja. Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
  

Ledare/Präst  
 Detta är den tro som ni är döpta till. 

Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa 
den i kärlek till Gud och era medmänniskor och er 
själva? 

Alla  Ja   
Ledare  
  Låt oss be: Helig är du, Gud, livets ursprung. Med 

vatten har du välsignad oss. Hela universum berättar 
om dig. Du lämnar ingen utanför, du bjuder in alla 
till ditt sammanhang. Du har låtit det vatten 
strömma fram som ger världen liv. Genom vatten 
och Ande skapar du ett folk, som är förenat med dig 
i Jesus Kristus. Kom med ditt ord och din Ande och 
låt dopets vatten för oss förbli en nådens källa. 



Bevara alla som har döpts i Jesu död och 
uppståndelse. I Jesu Kristi namn. Amen 

 
Ledare och präst tecknar dopbekräftelse i handen.  
   
Präst/Ledare Välkommen fram till dopfunten, säg själv ditt 

namn och tag emot korsets tecken i vatten i din 
öppna hand.  

Tydningsord vid tecknandet: 
NN, Gud säger: jag har kallat dig vid ditt namn. Du 
är min. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. 
  

Herrens bön  
  
Välsignelsen 
 
Psalm 929 När du går från dopets källa….  
 
       


