
 

ORDNING FOR 

Dåp 
 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke   

 

Dåp 

1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for 

dåp og menighetens kristendomsopplæring, samt Lov om trudomssamfunn. 

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar 

i Frikirken. 

3. Dåp uten menighetens nærvær: Hvor det er sykdom eller noe annet som er til hinder for at dåpen kan skje i 

menighetens nærvær, kan den forrettes på et annet egnet sted. I disse tilfeller anbefales den/de døpte til 

menighetens forbønn. Dette skjer ved en gudstjeneste så snart det er mulig etter dåpen. 

4. Salmer: Lovsanger til Gud som skaper, Kristus som frelser og Den Hellige Ånd som veileder, bønnerop, 

lovprisningsvers, forkynnende sanger og åndelige viser. Disse fremføres primært av menigheten i fellesskap, 

men kan også synges av kor/korgrupper, solister o.a. Salmen skal understreke den kirkelige handlingens bibelske 

karakter og hjelpe de fremmøtte i å respondere på Guds ord og vilje. 

 

Dåp av barn 
 

1. Dåp forrettes til vanlig under gudstjenesten. Det er ønskelig at en av foreldrene bærer barnet til dåpen. 

2. Før gudstjenesten begynner, tar foreldre og eventuelle personlige faddere/forbedere plass i kirken - bortsett fra 

den som skal bære barnet. 

3. Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet. 

4. Dåpsfølget kan føres inn i kirken av en diakon eller en annen representant for menigheten. Vedkommende kan 

bære dåpskannen og sette den i døpefonten. 

5. Dåpsfølget tar plass etter stedets skikk. 

6. Mens barnet bæres inn, synges dåpssalmen eller det blir fremført egnet instrumental- eller vokalmusikk. 

7. Dåpsluen tas av før barnet bæres fram til døpefonten. 

8. Ved dåpshandlingen nevnes bare barnets fornavn (uten mellomnavn eller slektsnavn), men det fulle navn tas 

med i kunngjøringene i gudstjenesten. 

9. Kursivering betyr at liturgen skal tilpasse ordene til den aktuelle situasjon med hensyn til kjønn og tall, for 

eksempel han / hun, ham / henne, det / de / dem osv. 



10. Alternativ dåpsform: Dåp kan foretas med full neddykking hvis foreldrene ønsker det. Det kan gjøres på 

følgende måte:  

 Menigheten må få en passende døpefont, på størrelse med de badekar i plast som brukes til små barn. 

Dette bør kles pent inn med hvitt stoff som dekker badekaret/døpefonten og det som den hviler på. 

 Foreldrene kommer inn med barnet som vanlig, men barnet er nakent og lagt i et håndkle/passende 

klede som dekker barnet. 

 En følger den ordinære liturgien. Ved dåpen rekkes det nakne barn til den som forretter. Liturgen kan 

blåse på barnets ansikt (det vil da lukke munnen) før barnet dukkes raskt under i vannet. Liturgen kan så 

si: ”Begravet med Kristus. Oppreist med Kristus” 

 Etter dåpshandlingen blir barnet så ikledt sin dåpskjole. Da dette kan ta noe tid anbefales det at 

menigheten synger en salme etter Fadervår, og at en starter med punkt 8 etter at barnet er ikledt 

dåpskjolen. 

 

 

1  Dåpssalme          

 

2  Hilsen 

 

L  Menigheten gleder seg i dag over å få ta imot dette barnet til dåp. Ved dåp og tro vil Gud 

gi henne/ham del i frelsen og ta henne/ham inn i sin kristne kirke. I livet sammen med Gud og 

hans folk skal hun/han vokse i tro, kjærlighet og lydighet mot Herrens vilje. 

 

3  Bønn 
 

Her kan bes: 

 

L  La oss be. 

Gud, vi takker deg for livets gave og for dette barnet som vi i dag bærer fram for ditt ansikt. 

Hvert menneske er skapt i ditt bilde, og er din gave til foreldrene og det fellesskap som 

hun/han skal leve i.  

Gi oss alle å elske og verne dette barnet etter din gode vilje. Hjelp oss å gi din 

kjærlighet til de barn som vi har fått ansvar for. Og gi din støtte og kraft til foreldrene. 

 

 

4  Skriftlesning 
 

L  La oss høre vår Herre Jesu Kristi befaling om den hellige dåp: 

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til 

disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt 

det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.  Matt 28,18-20 

 

La oss høre hvor vennlig den Herre Jesus Kristus tar imot barna og innbyr dem til seg: 

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 

Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem 



ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot 

Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la 

hendene på dem og velsignet dem.   Mark 10,13-16 

 

Med takk og tro bærer vi derfor våre barn til Herren i den hellige dåp. De er født med 

menneskeslektens synd og skyld, men i dåpen og ved troen på Jesus Kristus blir de Guds 

barn, født på ny ved Den Hellige Ånd. 

 

5  Forsakelsen og troen 

 

L  La oss bekjenne menighetens forsakelse og tro som vi døper våre barn til. 

 

Menigheten reiser seg. 

 

A  Jeg forsaker djevelen  

og alle hans gjerninger  

og alt hans vesen. 

 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,  

himmelens og jordens skaper. 

 

Jeg tror på Jesus Kristus,  

Guds enbårne Sønn, vår Herre,  

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,  

født av jomfru Maria,  

pint under Pontius Pilatus,  

korsfestet, død og begravet,  

for ned til dødsriket,  

stod opp fra de døde tredje dag,  

for opp til himmelen,  

sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd,  

skal derfra komme igjen  

for å dømme levende og døde. 

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd,  

en hellig, allmenn kirke,  

de helliges samfunn,  

syndenes forlatelse, 

legemets oppstandelse  

og det evige liv.  

Amen. 



 

Menigheten setter seg. 

 

6  Dåpshandlingen 

 

Liturgen står ved døpefonten. Vannet helles i døpefonten. 

 

Her kan bes: 

 

L  Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født av vann 

og Ånd. Vi takker deg fordi dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du forener oss 

med deg og gir oss del i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Nå kommer vi på ditt 

ord og ber deg, Herre, la den nye fødsel skje ved din skapende Ånd. 

Vi ber deg for dette barnet som vi i dag legger i dine hender. La henne/ham vokse opp i 

din kirke som ditt barn. Lær henne/ham å frykte og elske deg. Led henne/ham ved din Ånd og 

bevar henne/ham fra det onde.  

 

Barnet bringes fram til døpefonten sammen med foreldre og eventuelle personlige faddere (forbedere). 

 

L  Hva heter barnet? 

 

Den som bærer barnet, sier fornavnet. 

 

L  Vil dere at (fornavnet nevnes) skal døpes til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 

og oppdras i den kristne forsakelse og tro? 

 

Den som bærer barnet, svarer: Ja. 

 

L  Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. 

Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn,    

til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede  

og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. 

 

Korset tegnes fra panne til bryst, og deretter fra side til side. 

 

(Navnet nevnes). Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og 

Sønnens og den Hellige Ånds navn. 

 

Mens dette sies, øser liturgen med hånden vann over barnets hode tre ganger.  

 

Deretter legger han hånden på barnets hode og sier: 

 



L  Evige, allmektige Gud. I dåpen har du gitt oss barnekår hos deg så vi kan rope Abba, Far. 

Vi ber deg: Fyll hun/han som nå er døpt, med Åndens kraft og gaver. La henne/ham alltid 

være et tempel for deg og en bolig for din Hellige Ånd. 

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.  

 

A  Amen. 

 

7  Lovprisning og bønn 

 

Enten A 
 

L  Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til 

et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,  1 Pet 1,3 

 

Eller B 

 

L  Den hellige skrift sier: 

Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  Vi ble 

begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra 

de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.  Rom 6,3-4 

Slik lyder Herrens ord. 

 

L  La oss takke og be. 

Herre Gud, himmelske Far, du har lovet at du vil være vår Gud og vise din miskunn mot slekt 

etter slekt. Vi ber deg, hjelp oss å stride den gode strid, fullende løpet og bevare troen. Før oss 

fram til det evige liv ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 

 

Hvis Herrens bønn ikke blir bedt senere i gudstjenesten, blir den bedt her. 

 

L  La oss sammen be Herrens bønn. 

 

A  Vår Far i himmelen!  

La navnet ditt helliges.  

La riket ditt komme.  

La viljen din skje på jorden slik 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. 

 

8  Dåpens forpliktelse 

 

Liturgen oppfordrer foreldre, menighet og eventuelle personlige faddere/forbedere til å la den døpte være 

gjenstand for forbønn og kristen omsorg. Han kan ta barnet i sine armer og, henvendt mot foreldre og menighet, 

si: 

 

L  Kjære foreldre og menighet. Gjennom dåpen er dette barnet blitt født på ny. Og som Guds 

barn er hun/han en umistelig del av Kristi legeme i verden, Guds menighet.  

 

L  Som tegn på dette, tenner vi dåpslyset som vi gir dere. Dette lyset kan dere tenne på 

dåpsdagen som et tegn på at hun/an skal vandre i Kristi lys som et lysets barn. 
  

Diakonen eller en annen representant for menigheten tar dåpslyset, tenner det fra alterlyset (eller annet 

stort lys) og gir det til dåpsfamilien.  

 

L  Som foreldre, faddere og menighet har vi nå del i et hellig ansvar: å be for henne/ham  

og hjelpe henne/ham til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at hun/han kan bli hos 

Kristus, slik som hun/han nå ved den hellige dåp er blitt forenet med ham. 

 

 

9  Salme 

**** 

 

 

 



Dåp av voksne 

 

1. Dåp forrettes til vanlig under gudstjenesten.  

2. Før gudstjenesten begynner, tar familie og eventuelle personlige faddere/forbedere plass i kirken. 

3. Dåpskandidaten kan bære hvit kappe. 

4. Dåpskandidaten kan føres inn i kirken av en diakon eller en annen representant for menigheten. 

Vedkommende kan bære dåpskannen og sette den i døpefonten. 

5. Dåpsfølget tar plass etter stedets skikk. 

6. Mens dåpskandidaten  føres inn, synges dåpssalmen eller det blir fremført egnet instrumental- eller 

vokalmusikk. 

7. Ved dåpshandlingen nevnes bare dåpskandidatens fornavn (uten mellomnavn eller slektsnavn), men det fulle 

navn tas med i kunngjøringene i gudstjenesten. 

8. Dåp uten menighetens nærvær: Hvor det er sykdom eller noe annet som er til hinder for at dåpen kan skje i 

menighetens nærvær, kan den forrettes på et annet egnet sted. I disse tilfeller anbefales den/de døpte til 

menighetens forbønn. Dette skjer ved en gudstjeneste så snart det er mulig etter dåpen. 

9. Alternativ dåpsform: Dåp kan foretas med full neddykking hvis dåpskandidaten ønsker det. Dette innebærer 

for de fleste av våre menigheter at en må benytte seg av et dåpsbasseng i et annet kirkehus. Til dåpshandlingen 

bruker både forettende liturg og dåpskandidaten hvite dåpsklær. Dåpen foretas slik:  

 Dåpskandidaten folder hendene. Liturgen sier: På vår Herre Jesu Kristi Ord og befaling døper jeg deg i 

Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 

 Liturgen står vendt mot menigheten og legger høyre eller venstre arm under ryggen til dåpskandidaten. 

Denne legger seg ned i vannet, bakover, slik at hele kroppen, inkludert hodet, dekkes av vannet. 

Liturgen hjelper til slik at dåpskandidaten umiddelbart får reist seg igjen. Liturgen kan så si: ”Begravet 

med Kristus. Oppreist med Kristus” 

En følger så punkt 7 mens begge blir stående i dåpsbassenget.  

Punkt 8 følger etter at liturgen og den døpte har skiftet og kommet tilbake til kirkesalen. Mens liturgen og den 

døpte skifter kan synges en salme (punkt 9) eller det kan fremføres egnet instrumental- eller vokalmusikk. 

10. Kursivering betyr at liturgen skal tilpasse ordene til den aktuelle situasjon med hensyn til kjønn og tall, for 

eksempel han / hun, ham / henne, det / de / dem osv. 

 

 

 

1  Dåpssalme          

 

2  Hilsen 

 



L  Menigheten gleder seg i dag over å få ta imot deg (Navnet nevnes) til dåp. Ved dåp og tro får 

vi del i frelsen og tas inn i den kristne kirke. I livet sammen med Gud og hans folk skal vi 

vokse i tro, kjærlighet og lydighet mot Herrens vilje. 

 

L  Da du ved Guds nåde er kommet til tro på sannheten i Guds ord, vil vi nå i vår Herre Jesu 

navn innlemme deg ved den hellige dåp i hans troende kirke. I denne kirke vil Gud selv ved 

sin hellige Ånd holde deg oppe i en levende tro. Han som begynte en god gjerning i deg, vil 

fullføre den inntil Jesu Kristi dag. 

 

3  Bønn 
 

Her kan bes:  

 

L  La oss be. 

Gud, vi takker deg for frelsens gave og for troen du skaper i våre hjerter ved ditt hellige ord. 

Hold oss oppe i en levende tro til det evige liv.  

 

 

4  Skriftlesning 
 

L  La oss høre vår Herre Jesu Kristi befaling om den hellige dåp: 

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til 

disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt 

det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.  Matt 28,18-20 

 

Med takk og tro kommer vi til Herren i den hellige dåp. Vi er født med menneskeslektens 

synd og skyld, men i dåpen og ved troen på Jesus Kristus blir vi Guds barn, født på ny ved 

Den Hellige Ånd. 

 

5. Forsakelsen og troen 

 

Dåpskandidaten reiser seg på sin plass. 

 

L  (Navnet nevnes), vil du sammen med den kristne menighet bekjenne forsakelsen og troen som 

du døpes til? 

 

Dåpskandidaten: Ja. 

Spørsmålet stilles til hver enkelt dåpskandidat. 

 

L  La oss bekjenne forsakelsen og troen. 

 

Menigheten reiser seg. 

 

A  Jeg forsaker djevelen  



og alle hans gjerninger  

og alt hans vesen. 

 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,  

himmelens og jordens skaper. 

 

Jeg tror på Jesus Kristus,  

Guds enbårne Sønn, vår Herre,  

som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,  

født av jomfru Maria,  

pint under Pontius Pilatus,  

korsfestet, død og begravet,  

for ned til dødsriket,  

stod opp fra de døde tredje dag,  

for opp til himmelen,  

sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd,  

skal derfra komme igjen  

for å dømme levende og døde. 

 

Jeg tror på Den Hellige Ånd,  

en hellig, allmenn kirke,  

de helliges samfunn,  

syndenes forlatelse, 

legemets oppstandelse  

og det evige liv.  

Amen. 

 

Menigheten setter seg. 

 

6. Dåpshandlingen 

 

Liturgen står ved døpefonten. Vannet helles i døpefonten. 

 

Her kan bes:  

 

L  Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født av vann 

og Ånd. Vi takker deg fordi dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du forener oss 

med deg og gir oss del i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Nå kommer vi på ditt 

ord og ber deg, Herre, la den nye fødsel skje ved din skapende Ånd. 

Vi ber deg for ham som vi i dag legger i dine hender. Bevar ham i troen på deg i en 

daglig omvendelse. Lær ham å frykte og elske deg. Led ham ved din Ånd og bevar ham fra 

det onde.  



 

Dåpskandidaten går fram til døpefonten sammen med eventuelle personlige faddere (forbedere), hvor hun/han 

blir stående eller kneler. 

 

L  (Navnet nevnes), vil du bli døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn? 

 

Dåpskandidaten: Ja. 

 

L  Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. 

Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn,    

til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede  

og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. 

 

Korset tegnes fra panne til bryst, og deretter fra side til side. 

 

(Navnet nevnes). Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og 

Sønnens og den Hellige Ånds navn. 

 

Mens dette sies, øser liturgen med hånden vann over dåpskandidatens hode tre ganger.  

 

Deretter legger hun/han hånden på den døptes hode og sier: 

 

L  Evige, allmektige Gud. I dåpen har du gitt oss barnekår hos deg så vi kan rope Abba, Far. 

Vi ber deg: Fyll hun/han som nå er døpt, med Åndens kraft og gaver. La ham alltid være et 

tempel for deg og en bolig for din Hellige Ånd. 

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.  

 

A  Amen. 

 

7  Lovprisning og bønn 

 

Enten A 

 

L  Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til 

et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,  1 Pet 1,3 

 

Eller B 

 

L  Den hellige skrift sier: 



Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  Vi ble 

begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra 

de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.  Rom 6,3-4 

 

Slik lyder Herrens ord. 

 

L  La oss takke og be. 

Herre Gud, himmelske Far, du har lovet at du vil være vår Gud og vise din miskunn mot slekt 

etter slekt. Vi ber deg, hjelp oss å stride den gode strid, fullende løpet og bevare troen. Før oss 

fram til det evige liv ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 

 

Hvis Herrens bønn ikke blir bedt senere i gudstjenesten, blir den bedt her. 

 

L  La oss sammen be Herrens bønn. 

 

A  Vår Far i himmelen!  

La navnet ditt helliges.  

La riket ditt komme.  

La viljen din skje på jorden slik 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. 

8  Dåpens forpliktelse 

 

Liturgen oppfordrer menighet og eventuelle personlige faddere/forbedere til å la den døpte være gjenstand for 

forbønn og kristen omsorg. For eksempel ved at hun/han, henvendt mot menigheten og den døpte, sier: 

 

L  Kjære menighet. Gjennom dåpen er (navnet nevnes) blitt født på ny. Og som Guds barn er 

hun/han en umistelig del av Kristi legeme i verden, Guds menighet.  

 

L  Som tegn på dette, tenner vi dåpslyset som vi gir deg. Dette lyset kan du tenne på 

dåpsdagen som et tegn på at du skal vandre i Kristi lys som et lysets barn.  
 

Diakonen eller en annen representant for menigheten tar dåpslyset, tenner det fra alterlyset (eller annet 

stort lys) og gir det til den døpte.  

 

L  Som (foreldre, faddere og) menighet har vi nå del i et hellig ansvar: å be for ham og hjelpe 

ham til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at hun/han kan bli hos Kristus, slik som 

hun/han nå ved den hellige dåp er blitt forenet med ham. 

 

9  Salme 


