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MittDop...



Dopet är en helig handling, 
ett sakrament.

Handlingen är helig eftersom vi tror att 
Gud verkar genom den!



I dopet lyfts hela vårt liv fram, både det vi 
redan känner till och det vi ännu inte vet 
något om.  Dopet handlar därför om allt det 
som livet rymmer – om tacksamhet, glädje, 
skuld, oro och förtröstan. 
 
Berättelserna om Jesus kan öppna sig och 
upplevas som ett personligt möte. Den krist-
na församlingen hör inte bara talas om  
honom, utan finns med i berättelsen. 
Det han sa och gjorde riktas inte bara till  
Bibelns människor, utan också till Dig! 

Dopet ger livet en mening som trotsar me-
ningslöshet. Det är en gåva som inte bygger 
på prestation och som ger en tillhörighet. Det 
ger kärlek som övervinner allt som står emot 
den, och tillit som gäller både i livet och inför 
döden.

Hela Ditt liv lyfs fram i dopet Med dopet följer ett uppdrag!
Vi är kallade att stå på de svagas sida, 
att verka för rättvisa, försoning och fred. 
Alla som lever är beroende av att Guds 
godhet finner sina vägar och ibland är vi 
själva de som får vara Guds sändebud. 
Att alltid stå på de svagas sida, att verka 
för rättvisa, försoning och fred.

Du är älskad!
Dopets välsignelse påminner oss om att 
vi är sedda och älskade. Guds ansikte 
är vänt till oss. Det gäller också när vi 
hamnar utanför gemenskapen och när 
vi har svårt att se oss själva i ögonen. Vi 
har uppdraget att ge välsignelsen vidare. 
Den vilar inte, den är ett flöde som tjänar 
livet.



I N FO RMA T I O N  OM  M I T T  D O P !
Jag döptes den:

Vart döptes jag:

Vem döpte mig:

Vem/Vilka är mina faddrar:

Vilka psalmer/sånger  
sjöngs under dopet:



K L O CK R I NGN I NG

e v  I NG Å NG SM US I K
På vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/lindberga kan du se vilka 
musikmelodier våra musiker kan spela när ni går in i kyrkan fram till 
koret och dopfunten.

PSA LM
På hemsidan kan du också få hjälp med att välja vilka  
psalmer som skall sjungas under dopet. 

I NL ED N I NG S O R D  &  FR Å G A N  OM  NAMNE T

A G END A  FÖ R  D O PGUDS TJÄ NS T



TA CK BÖN
Alternativ 1
Gud, vi tackar dig för NN som nu finns i våra liv. Ge oss som föräldrar  
vishet och omsorg så att NN kan få växa upp i tryggehet. Gud, låt oss få ha ett 
hem där vi förlåter, stöttar och uppmuntrar varandra. Hjälp oss att ta emot och 
ge vidare kärlekens föräldrarskap. I Jesu namn, Amen.

Alternativ 2
Tack Gud, för att du gett oss NN. Hjälp oss att vara omsorgsfulla föräldrar. Gör 
oss till goda förebilder för NN i hans/hennes utveckling. Låt oss vara det stöd 
som NN behöver. Lär oss att behandla NN med respekt och ödmjukhet. Låt oss 
göra allt vi kan för NN och låt oss inse vad vi inte kan göra för NN. Ge oss vishet 
att under vårt liv få vandra tillsammans med NN. I Jesu namn, Amen.

Alternativ 3
Välkommen NN, välkommen till världen. Vi möter din blick och fyll av förundran, 
vi tar dig i famnen och fylls av tacksamhet. Vi ska älska dig allt vi förmår. Gud, 
tack för NN, för det livets under och nåd som vi får uppleva.  I Jesu namn, Amen.



FADDER  NN, kom till mig/oss när du är ledsen och jag/vi skall trösta dig. 
  Kom till mig/oss när du är ensam och jag/vi skall hålla dig sällskap. 
  Kom till mig/oss när du behöver prata och jag/vi skall lyssna. 
  Kom till mig/oss när du är rädd och jag/vi skall hålla om dig. 
  När du än behöver mig/oss, ställer jag/vi upp för dig. 
  Vad det än gäller, när det än är, finns jag/vi här för dig.

B I BEL L Ä S N I NG  -  J ES US  &  BA R NEN
LÄSARE Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.  
  Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg detta blev han 
  arg 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.  
  (Markusevangeliget: kap 10)



BEFR IEL SEBÖN

JES US  O R D  OM  D O PE T  &  T R O N
LÄSARE  Åt mig har getts 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. (Matt 28:18–20)

PSA LM

VA T TNE T  HÄ L L S  I  D O P F UN TEN  &  D O P BÖN

*  T R O SBEK Ä NNEL SEN
ALLA  Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens 

  skapare.



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

*  D O PHA ND L I NG EN  &  VÄ L K OMNA NDE T

D O PL J US  &  D O P BE V I S  D EL A S  U T



PSA LM

FÖ R BÖN  
Alt. 1  Barmhärtige Gud och Fader, barnen är vår framtid, vår oro och  
  vår glädje. Därför ber vi till dig för NN. Låt NN få växa upp i 
  trygghet, frihet och gemenskap med andra. Ge NN den inre 
  styrkan som också bär i livets svåra stunder.
  
  Gud, vi ber för NN föräldrar, ge dem, styrka och lugn. Låt oss 
  som släkt och vänner ge dem stöd i sitt föräldrarskap
  
  Låt oss vara nära NN, när han/hon behöver närhet. Låt dopets 
  ord om att vi är älskade, unika och värdefulla eka genom livet. 
  Låt oss alla leva i vårt dop och växa i tro, hopp och kärlek.  
  I Jesu namn. 
  Amen.



Alt. 2  Vi tackar dig, Gud vår Skapare för livets under, för barnet som 
  NN och NN fått ta emot och som de nu fått bära fram till dopet. 
  Vi ber för NN:s föräldrar, familj och deras vänner, att de 
  tillsammans skall ge NN utrymme att leka, lära och växa. 
     Tack Gud för dopets osynliga tecken på gemenskap med dig. 
  Vi ber att NN genom livet får bäras av kärleken och nåden som 
  du räckt henne/honom i dopet. 

Alt. 3  Livets Gud, vi samlar våra goda tankar, allt vi önskar för NN och 
  ber: Låt NN leva i tro och växa upp i trygghet och gemenskap.  
  Ge NN hoppet och modet när livet är svårt. Visa NN att han/hon 
  är älskad och att du bär genom hela livet. Ge NN kraften att stå 
  upp för sig själv och för andra när livets villkor och möjligheter 
  visar sig. Gud, vi ber för NNs föräldrar (och syskon), ge dem 
  kraft, mod, tålamod och kärlek. I Jesu namn Amen. 



HER R ENS  BÖ N
ALLA  Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.  
  Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
  
  Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder 
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

  Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. 
  Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
  Amen.

*  VÄ L S I G NEL SEN

PSA LM

SÄ NDN I NG S O R D


