DÅB UNDER HØJMESSEN
I SÆBY, HALLENSLEV OG BUERUP KIRKER
SØNDAG KL. 10.30
Dåb i Tissø Pastorat.
Dåbsbarn, forældre og evt. søskende og faddere mødes med præsten i våbenhuset ca. 5 minutter før
gudstjenesten begynder, og går sammen ind i kirken under præludiet. Inde i kirken er de øverste rækker i
venstre side reserveret dåbsfamilien. Øvrige gæster kan sætte sig, hvor de vil i kirken.
Dåben Ainder sted i gudstjenestens første del efter 2. salme. Når salmen er sunget, holder præsten en
dåbstale, og beder derefter dåbsfamilien og fadderne om at rejse sig og komme op til døbefonten. Inden
dåben bliver børnene i kirken opfordret til at komme op og se på.
1. Indledning.
Kort velkomst.
Lovet være Gud...
Lad os alle bede...
Således taler vor herre Jesus (alle rejser sig)... sluttende med ...døbe dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.
2. Selve dåben.
Forældrene (eller den, der bærer barnet,) og dåbsbarnet træder frem til døbefonten.
Modtag det hellige korses tegn...
Hvad er barnets navn? Bæreren svarer.
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger...? Ja!
Tror du på Gud Fader...? Ja!
Tror du på Jesus Kristus...? Ja!
Tror du på Helligånden...? Ja!
Vil du døbes på denne tro? Ja!
Barnet døbes med 3 gange vand, præsten tørrer og lægger sin hånd på barnets hovede og velsigner det:
Den almægtige Gud...nu og til evig tid!
Amen!
3. Afslutning:
Fadervor (alle i kor).
Kort tale til forældre og faddere, som slutter:
"Fred være også med Jer! Amen!"
Derpå går alle tilbage til deres pladser.
Efter dåben synges en salme, og mens den synges deles dåbsattesten ud.
Jeg regner med, at alle gæster bliver under hele gudstjenesten. Jeg håber også, at barn, forældre og bærer
bliver, men I må gerne gå, når i har fået attesten. Bliver barnet uroligt kan I evt. gå ud med barnet under
prædikenen og så komme ind igen senere.
Fotografering er tilladt under dåben – dog forventer vi, at der bliver udvist almindelig venlig
hensyntagen!

***
Trosbekendelsen
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden
fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved
Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Fadervor.
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

