DÅPEN - ett barn
INNLEDNING
Presten mottar dåpsbarnet og familien.
Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt
menneske er født. Denne begivenheten får oss til å
stanse opp, den stiller oss ansikt til ansikt med et
mysterium. Foreldrene opplever dette sterkest: Her får
de del i et under som de ikke har i sin makt, som de
knapt nok kan uttrykke med ord: Gud skaper nytt liv.
Som kristne betrakter vi vårt liv ikke som en sjebne,
men som en gave og en velsignelse. For vi er knyttet til
Gud, vårt livs opphav, kilden til alt som lever.
Hvilket navn har dere gitt barnet?

Fa: Det er jeg (Det er vi).
Presten: N.,
N. Kirken tar imot deg med glede. På Kirkens vegne
signer jeg deg med Kristi kors, og etter meg vil også dine
foreldre og faddere tegne deg med korsets tegn.

Presten tegner korsets tegn på barnets panne. Deretter kan
foreldrene og fadderne gjøre det samme.

ORDETS GUDSTJENESTE
EVANGELIUM

Presten: Herren være med dere.
Alle: Og med din ånd.
Presten: Dette hellige
evangelisten Matteus.

Evangelium

står

skrevet

hos

Foreldrene: N.

Alle: Ære være deg, Herre.

Presten: Hva søker dere for N. i Guds Kirke?

Presten: Når dere ber om dåpen for N.,
N. er dere da klar over
hvilken forpliktelse dette innebærer: At dere oppdrar
ham/henne i troen, at dere lærer ham/henne å holde Guds
bud og at han/hun lærer å elske Gud og sin neste?

Presten:
Mt. 28:18-20
På den tid sa Jesus til sine disipler: Meg er gitt all makt i
himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til
disipler, ved å døpe dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har
befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager, frem til
verdens ende.
Slik lyder Herrens ord.

Fo: Det er vi.

Alle: Lovet være du Kristus.

Foreldrene: Dåpen.

Til fadderen (fadderne)

Presten: Er du (dere) beredt til å hjelpe barnets foreldre i
denne oppgaven?

FORBØNNER

EXORSISMEBØNN

Presten: La oss påkalle vår Herres Kristi barmhjertighet for
dette barn som skal motta dåpens nåde, for hans/hennes
foreldre og faddere og for alle døpte.

Presten: La oss be: Allmektige, evige Gud, du har sendt din
Sønn til verden for at han skulle befri oss fra den Ondes makt
og føre oss fra mørket inn i ditt rikes lys. Vi ber deg, løs dette
barn fra menneskeslektens synd og gjør ham/henne til ditt
tempel og Den Hellige Ånds bolig. Ved Kristus, vår Herre.

Forbeder: Herre Jesus Kristus, la dette barn ved din død og din
oppstandelse få del i nådens liv og Kirkens fellesskap.
Vi ber deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Fb: Gjør N. ved dåpens og konfirmasjonens sakramenter til
din trofaste disippel og til vitne om Evangeliet.
Vi ber deg.

Alle: Amen.

Presten salver barnet på brystet med katekumenolje idet han
sier:
Presten: Kristus styrke deg med sin frelsende kraft, han som
lever og råder fra evighet til evighet.

Fb: Før ham/henne gjennom et hellig liv til gleden i ditt rike.
Vi ber deg.

Alle: Amen.

Fb: Hjelp disse foreldre og faddere til å bli et troens eksempel
for dette barn. Vi ber deg.

DÅPSHANDLINGEN

Fb: Bevar N.'s
N. familie i din kjærlighet. Vi ber deg.

Presten: La oss, kjære kristne, be om at den allmektige Gud lar
dette barn bli født på ny av vann og den Hellige Ånd.

Fb: Forny dåpens nåde i oss alle. Vi ber deg.

Utenom påsketiden velsigner nå Presten døpevannet:

Presten: Hellige Maria, Guds mor.
Presten: Hellige Josef.
Presten: Hellige Johannes Døperen.
Presten: Hellige Peter og Paulus.

Presten: Allmektige, evige Gud, gjennom din usynlige makt
virker du store gjerninger i dine sakramenter. På mangfoldig
vis lot du vannet du skapte, innvarsle dåpens nåde.
Da verden ble til, svevet din Ånd over vannene og allerede da
var det din vilje at vannet skulle tjene til vår helliggjørelse.
I syndfloden gav du oss et tegn på vår gjenfødelse, og lot
synden gå under og det gode gjenoppstå ved det samme
element.
Du lot Abrahams barn gå tørrskodd gjennom Rødehavet for at
de, løst fra Faraos åk, skulle være et bilde på de døptes folk.

Alle: Be for oss.
Alle: Be for oss.
Alle: Be for oss.
Alle: Be for oss.

(Deretter kan man tilføye andre helgener, særlig den som
barnet får navn etter, eller andre av lokalkirkens helgener)
Presten: Alle Guds hellige.

Alle: Be for oss.

Du lot din Sønn døpes av Johannes i Jordans vann og bli salvet
av Den Hellige Ånd. Da han hang på korset, lot han vann
rinne ut sammen med blodet fra sin side, og etter sin
oppstandelse bød han disiplene: "Gå ut og lær alle folkeslag, i
det dere døper dem i Faderens og Sønnens og den Hellige
Ånds navn."
Se, Herre, til din Kirke og åpne for den dåpens kilde. Måtte
dette vann gjennom den Hellige Ånds kraft formidle Kristi
nåde, så mennesket, skapt i ditt bilde, kan befries ved dåpens
sakrament fra det gamle menneskets urenhet, og oppstå ved
vann og den Hellige Ånd til sitt nye barnekår.

Presten rører ved døpevannet med høyre hånd idet han
fortsetter:
Presten: Herre, la den Hellige Ånds kraft gjennom Kristus, din
Sønn, stige ned i dette vann, så alle som blir begravet med
Kristus i dåpen til døden, gjenoppstår til livet med ham. Ved
Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.

FORSAKELSE OG TROSBEKJENNELSE
Presten: Kjære foreldre og faddere. I den hellige dåp skal N.,
N.
ved Guds kjærlighet, ta imot det nye liv gjennom vann og den
Hellige Ånd. Dere påligger det å oppdra ham/henne i den
kristne tro, så han/hun kan bevares fra synd, og det
guddommelige liv kan vokse i ham/henne fra dag til dag. Om
dere da er rede til å påta dere denne oppgaven, veiledet av
troen og med deres egen dåp i minne, oppfordrer jeg dere til å
forsake synden og bekjenne den tro på Jesus Kristus som er
Kirkens tro og som barna døpes i.

Presten: Forsaker dere synden, så dere kan leve i Guds barns
frihet?
Alle: Ja.
Presten: Forsaker dere det ondes fristelser, så synden ikke skal
få makt over dere?
Alle: Ja.
Presten: Forsaker dere djevelen, syndens opphavsmann og
fyrste?
Alle: Ja.
Presten: Tror dere på Gud Fader, den Allmektige, himmelens
og jordens Skaper?
Alle: Ja, jeg tror.
Presten: Tror dere på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår
Herre, som ble født av Jomfru Maria, led og ble gravlagt,
oppstod fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd?
Alle: Ja, jeg tror.
Presten: Tror dere på den Hellige Ånd, den hellige katolske
Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets
oppstandelse og det evige liv?
Alle: Ja, jeg tror.
Presten: Dette er vår tro. Dette er Kirkens tro, som vi frimodig
bekjenner i Jesus Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.

Alle: Amen.

DÅPEN

DÅPSLYSET

Presten: Vil dere nå at N. skal motta dåpen i den Kirkens tro
som vi nå har bekjent?

Presten tenner dåpslyset i det tente påskelyset og gir det til
barnets far eller faddere.

Alle: Ja.

Presten: Foreldre og faddere, dette lys blir gitt i deres varetekt.
Kristus, verdens lys, skal også være dette barns lys. Måtte N.
alltid vandre som et lysets barn, forbli fast i sin tro og - når
Herren kommer - gå ham imøte med alle de hellige i himlenes
rike.
Alle: Amen.

Presten øser tre ganger vann over barnets hode idet han sier:
Presten:

N., JEG DØPER DEG I FADERENS
OG SØNNENS
OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN.

EFFATA

SALVING MED HELLIG KRISMA

Presten berører barnets ører og munn.

Presten: Den allmektige Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, har
fridd deg fra synden og gjenfødt deg av vann og Ånd. Du blir
salvet med hellig krisma for at du, som er innlemmet i Guds
folk, alltid må høre Kristus til, han som selv er salvet til prest,
profet og konge.

Presten: Herren Jesus Kristus lot de døve høre og de stumme
tale. Måtte han snart la deg høre sitt ord med dine ører, og la
din munn bekjenne din tro, Gud Fader til pris og ære.

Alle: Amen.

Fader vår

Deretter tar presten salve på tommelfingeren og salver barnet
med korstegn på pannen.

Presten: Dere som er døpt i Kristus, har alle ikledd dere
Kristus. Alleluja, Alleluja.

DÅPSKLEDET

Presten: Gjennom dåpen er dette barn blitt født på ny.
Han/hun kalles nå - og er i sannhet - Guds barn. Gjennom
fermingens sakrament får han/hun motta den Hellige Ånds
fylde. Når han/hun siden kommer til Herrens alter, får
han/hun del i hans offermåltid, og i Kirken får han/hun kalle
Gud sin Far. Også vi har tatt imot barnekårets ånd. La oss
derfor be den bønn som Herren selv har lært oss.

Hvis ikke barnet har en hvit dåpskjole på, får det et hvitt
klede.

Presten: La dette hvite klede være et tegn på at du er blitt en
ny skapning og at du er "ikledd Kristus". Bevar det uplettet til
det evige liv. Må de som står deg nær, hjelpe deg til det i ord
og gjerning.

Alle: Amen.

Alle: Fader vår ...

Velsignelsen
Presten velsigner moren som holder barnet i armene, faren,
og alle de tilstedeværende.
Presten: Gjennom sin Sønn, født av Jomfru Maria, fyller den
allmektige Gud alle kristne mødre med glede, for han lar
håpet om det evige liv lyse over hennes barn. Han velsigne
denne mor, som nå takker Gud for sitt barn, og la dem alltid
sammen takke og love Gud., i Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.
Presten: Den allmektige Gud, som skjenker både jordisk og
himmelsk liv, velsigne dette barns far. La ham sammen med
sin hustru, i ord og gjerning, bære det første vitnesbyrd om
troen for dette barn, i Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.
Presten: Den allmektige Gud, som lot oss fødes på ny av vann
og den Hellige Ånd til evig liv, velsigne disse sine troende og
gjøre dem til lemmer av sitt folk. Han gi oss alle sin fred, i
Kristus Jesus, vår Herre.
Alle: Amen.
Presten: Den allmektige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige
Ånd velsigne dere alle.
Alle: Amen.

