
DÅBEN

Én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader,  
som er over alle, gennem alle og i alle.

Ef 4,5-6
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MODTAGELSE
Barnet, forældre og faddere modtages af præsten ved kirkedøren 
eller på et andet egnet sted. Ved dåb under messen finder modta-
gelsen sted straks efter indgangssalmen og messens indledende 
korstegn.

P:  Hvilket navn har I bestemt for jeres barn?
Forældre: N. (det fulde navn).

P:  Hvad ønsker I af Guds Kirke?
Forældre: At vort barn bliver døbt.

P:  Når I nu ønsker dåben for jeres barn, er i så klar 
over den forpligtelse, I påtager jer, nemlig at I skal 
opdrage barnet i troen, så det kan elske Gud og 
næsten, således som Kristus har lært os?

Forældre: Ja, vi er.

P:  I, som har påtaget jer at være faddere for dette 
barn, er I rede til at hjælpe forældrene i deres op-
gave?

Faddere: Ja, vi er.

P:  N., den kristne menighed tager imod dig med 
glæde. På dens vegne betegner jeg dig med vor 
Frelser Jesu Kristi kors, og efter mig vil din far, din 
mor og dine faddere ligeledes betegne dig med 
korsets tegn.

Herefter tegner præsten et kors på barnets pande, og forældre og 
faddere gør det samme. Hvis dåbsfølget er blevet modtaget ved 
kirkedøren, går de nu op til deres pladser. Hvis dåben finder sted 
under en messe, udelades syndsbekendelsen, og man fortsætter 
umiddelbart efter modtagelsen med Gloria eller Dagens Bøn.

ORDETS LITURGI
Ordets liturgi består af en eller flere bibellæsninger og salmesang 
efter aftale med præsten, der i en kort prædiken forklarer dåbens 
betydning. Finder dåben sted under søndagsmessen, bruges nor-
malt dagens tekster, og prædikenen vil så vidt muligt også berøre 
dåben. Ved dåb under messen falder trosbekendelsen bort, og for-
bønnerne følger umiddelbart efter prædikenen.

FORBØNNER

P:  Lad os påkalde vor Herre Jesu Kristi barmhjer-
tighed for dette barn, der skal modtage dåbens 
nåde, for dets forældre og faddere og for alle 
døbte.
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F:  Herre Jesus Kristus! Lad dette barn i dåben gen-
fødes ved din død og opstandelses mysterium og 
få del i Kirkens fællesskab. Kristus, hør os.

A: Kristus, bønhør os.

F:  Gør ham/hende ved dåb og firmelse til din dis-
cipel og til vidne om dit Evangelium. Kristus,  
hør os.

A: Kristus, bønhør os.

F:  Før ham/hende gennem et helligt liv frem til dit 
himmelske riges evige glæde. Kristus, hør os.

A: Kristus, bønhør os.

F:  Lad hans/hendes forældre og faddere være ham/
hende et lysende eksempel på tro. Kristus, hør os.

A: Kristus, bønhør os.

F:  Bevar denne familie i din kærlighed. Kristus,  
hør os.

A: Kristus, bønhør os.

F: Forny dåbens nåde i os alle. Kristus, hør os.
A: Kristus, bønhør os.

Ved dåb under messen tilføjes nogle forbønner for Kirkens og 
verdens anliggender. Derefter fortsætter forbederen med påkal-
delsen af helgenerne.

Påkaldelse af helgener
F: Lad os bede om de helliges forbøn. 

Hellige Maria, Guds moder,
A: Bed for os.

F: Hellige Johannes Døber,
A: Bed for os.

F: Hellige Josef,
A: Bed for os.

F:  Hellige Peter og Paul,
A: Bed for os.

F: Hellige Ansgar.
A: Bed for os.
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Desuden kan andre helgener, i særdeleshed kirkens værnehelgen 
og barnets navnehelgen påkaldes. Der afsluttes med:

F: Alle Guds helgener,
A: Bed for os.

BØN OG SALVELSE MED KATEKUMENOLIE
Præsten beder nu en bøn om befrielse fra den Ondes magt og sal-
ver barnet på brystet med katekumenolie, hvorefter man går til 
døbefonten.

P: Lad os bede. 
Almægtige, evige Gud! 
Du har sendt din søn til verden, 
for at han skulle befri os  
fra den Ondes magt 
og føre os fra mørket ind i dit riges lys. 
Vi beder dig løse dette barn  
fra menneskeslægtens synd 
og gøre det til dit tempel og Helligåndens bolig. 
Ved Kristus vor Herre.

A: Amen.

P: Kristi frelsende kraft styrke dig. 
Som tegn herpå salver jeg dig med frelsens olie i 
vor Herre Kristi navn, han som lever og råder i al 
evighed.

A: Amen.
Præsten salver barnet på brystet med katekumenolie. Derefter går man 
til døbefonten.

DÅBEN

P: Lad os bede om, 
at Gud i dåben vil give dette barn nyt liv 
ved vand og Helligånd.

Eller:
P: I dåbens sakramente 

har Gud gennem vandet 
villet meddele sit liv i rigeste mål til de troende. 
Lad os derfor vende vort sind mod ham 
og med ét hjerte bede om, 
at han fra denne kilde 
vil udgyde sin nåde over N., 
som han har udvalgt sig.
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DÅBSVANDETS VELSIGNELSE

A: (Uden for påsketiden)

P:  Herre, usynlige Gud! I din almagt fuldbyrder du 
vidunderlige ting ved dine sakramenters synlige 
tegn, og på mangfoldig vis har du beredt vandet 
til at tjene som tegn på dåbens nåde.

I tidernes morgen svævede din Ånd over vandene, 
for at de allerede da skulle få kraft til at vække 
helligt liv. Også i Syndfloden gav du os et billede 
på genfødelsen ved dåben: De samme vande, 
som bragte død over synderne, bar de retfærdige 
frem til nyt liv. Abrahams børn førte du tørskoet 
over det Røde Hav, for at dette folk, befriet fra 
Ægyptens trældom, skulle pege frem mod det nye 
Guds folk, de døbte.

Herre, vor Gud, du salvede din enbårne Søn 
med Helligånden, da han blev døbt af Johannes 
Døberen i Jordans vande; da han hang på korset, 
flød der med blodet vand af hans side; og da han 
var opstået fra de døde, bød han sine disciple:

„Gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn“. Så se da, Herre, i kærlighed 
til din Kirke og giv den adgang til dåbens kilde.

Lad dette vand ved Helligånden modtage kraft 
fra din enbårne Søn, for at mennesket, skabt i 
dit billede, i dåbens sakramente må renses for al 
synd, der har tilsløret dette billede, og af vand og 
Helligånd oprejses til et nyt liv som Guds barn. 
(Præsten berører vandet med sin højre hånd) 
Vi beder dig, Gud vor Fader: Lad ved Jesus 
Kristus din Helligånds kraft komme over dette 
vand, for at alle, der ved dåben med Kristus 
begraves til døden, også med ham må opstå til 
livet. Det beder vi dig om ved Kristus vor Herre.

A: Amen.
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Eller:
B : (I eller uden for påsketiden)

P:  Barmhjertige Fader! Ved dåbens vand lod du det 
nye liv bryde frem i dine børn.

A: Vi lover og priser og takker dig.

P:  Ved vand og Helligånd gør du alle døbte til ét folk 
forenet i din Søn, Jesus Kristus.

A: Vi lover og priser og takker dig.

P:  Du udgyder din kærligheds Ånd i vore hjerter og 
skænker os derved frihed og fred.

A: Vi lover og priser og takker dig.

P:  Du kalder de døbte til glade at forkynde Kristi 
Evangelium for alle jordens folk.

A: Vi lover og priser og takker dig.

Udenfor påsketiden bruges følgende velsignelse af dåbsvandet:

P:  Velsign X dette vand, som N. skal døbes med.  
Du har kaldet ham/hende til genfødelsens bad  
i Kir kens tro, for at han/hun må have evigt liv.
Ved Kristus, vor Herre.

A: Amen.
                                                                     

P:  Herre, du har kaldet N. til dåb i Kirkens tro, for at 
han/hun må have evigt liv. Skænk ham/hende nu, 
ved det indviede vands mysterium, den åndelige 
genfødelse. Ved Kristus, vor Herre.

A: Amen.

FORSAGELSE OG TROSBEKENDELSE
Præsten henvender sig til forældre og faddere:

P:  Gud vil i sin kærlighed give jeres barn nyt liv i 
Kristus ved dåbens sakramente. I skal opdrage 
det i den kristne tro, for at dette nye liv må kunne 
bevares mod synden og fra dag til dag må styrkes. 
Hvis I er rede til i troen at påtage jer denne opgave, 
så skal I med tanken på jeres egen dåb tage afstand 
fra al synd og bekende troen på Jesus Kristus. Det 
er Kirkens tro, og i denne tro døbes jeres barn.
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P:  Forsager I djævelen, alle hans gerninger  
og alt hans væsen?

Forældre og faddere: Ja, jeg forsager.

P:  Tror I på Gud, den almægtige Fader,  
himlens og jordens skaber?

Forældre og faddere: Ja, jeg tror.

P:  Tror I på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor 
Herre, som er født af Jomfru Maria, som har lidt 
og er blevet begravet, som opstod fra de døde og 
sidder ved Faderens højre?

Forældre og faddere: Ja, jeg tror.

P:  Tror I på Helligånden, den hellige katolske Kirke, 
de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets 
opstandelse og det evige liv?

Forældre og faddere: Ja, jeg tror.

P:  Dette er vor tro! Det er Kirkens tro, som vi  
frimodigt bekender i Kristus Jesus, vor Herre.

A: Amen.

Eller:
P: Dette er Kirkens tro!
A:  Ja, det er vor tro, som vi frimodigt bekender  

i Kristus Jesus, vor Herre.

DÅBEN MEDDELES
Præsten indbyder familien til at komme helt hen til døbefonten. 
Dér spørger han forældre og faddere:

P:  Vi har nu sammen bekendt Kirkens tro. Vil I, at N. 
skal modtage dåben i denne tro?

Forældre og faddere: Ja, vi vil.

Præsten døber nu barnet ved at nedsænke det tre gange i vandet 
eller ved at overøse dets hoved tre gange. Under dåben (ved over-
øsning) bør moderen eller faderen selv bære barnet.

P: N., jeg døber dig
i Faderens (første neddykning/overøsning)
og Sønnens (anden neddykning/overøsning)
og Helligåndens navn (tredje neddykning/overøsning).
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Efter dåben kan man benytte en af følgende akklamationer eller synge 
et salmevers.

P: Én Herre,
A:  én tro, én dåb, én Gud, alles Fader, som er over 

alle, gennem alle og i alle!         (Ef 4,5-6)

Eller:
P: Gud er kærlighed.
A: Den, som bliver i kærlighed, bliver i Gud. (1 Joh 4,16)

Eller:
P: Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os.
A: At vi må kaldes Guds børn og også er det. (1 Joh 3,1)

SALVELSE MED KRISAM
Præsten salver barnet på issen med krisam.

P:  Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, 
har udløst dig fra synden og genfødt dig af vand 
og Helligånd. Han salver dig med frelsens krisam, 
for at du, som nu er indlemmet i Guds folk, må 
have evigt fællesskab med Kristus vor ypper-
stepræst, profet og konge.

A: Amen.
Derpå salver præsten barnets isse.

DÅBSKLÆDNINGEN
Forældrene giver deres barn den hvide dåbskjole på.

P:  N., du er nu blevet en ny skabning og har iført 
dig Kristus. Den hvide klædning skal være et tegn 
på denne værdighed. Måtte du, hjulpet i ord og 
gerning af dine nærmeste, bevare den uplettet til 
det evige liv.

A: Amen.

DÅBSLYSET
Barnets far eller en fadder tænder nu et lys ved påskelyset. Imens 
siger præsten:

P: Tag imod Kristi lys!

Derefter siger præsten til forældre og faddere:
P:  Dette lys betros i jeres varetægt, for at jeres barn, 

oplyst i Kristus, må gå gennem livet som et lysets 
barn, være udholdende i troen og ile Herren  
imøde sammen med alle hans helgener.
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EFFATHA (kan udelades)
Præsten rører med tommelfingeren ved barnets ører og mund, 
idet han siger:

P:  Vor Herre Jesus gav døve at høre og stumme at 
tale. Han give dig snart at modtage hans ord i dine 
ører og at bekende troen til Gud Faders pris og 
ære.

A: Amen.

AFSLUTNING
Hvis dåben fejres under messen, fortsætter man nu med kollekt, 
frembæring af offergaverne og Eukaristien. Se Lovsang s. 25 eller 
hæftet Messens liturgi s. 6.
Ved messens afslutning kan man benytte den sædvanlige velsig-
nelse eller velsignelsen nedenfor. Ved dåb uden messe afsluttes 
på følgende måde:

HERRENS BØN
Stående foran alteret henvender præsten sig til de tilstedeværen-
de med følgende eller lignende ord:

P:  Dette barn er nu blevet genfødt i dåben. Det kan 
ikke alene kaldes Guds barn, men det er det også. 
Helligåndens fylde vil det modtage ved firmelsen, 
og når det træder frem for Guds alter, vil det få del i 
Kristi korsoffer og midt i hans menighed kalde Gud 
for sin Fader. Så lad os nu på hans/hendes vegne 
og i den barnekårets Ånd, som vi alle har modtaget, 
sammen bede, således som Herren har lært os:

A:  Fader vor, du som er i himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Thi dit er riget 
og magten og æren,
i evighed.
Amen.



10

VELSIGNELSE
Moderen bærer sit barn i sine arme og træder sammen med fade-
ren hen foran præsten, som velsigner dem:

P:  Almægtige Gud! Ved din Søn, der blev født af 
Jomfru Maria, skænker du kristne mødre håbet om 
evigt liv for deres børn. Velsign dette barns moder, 
så hun, der nu takker dig for sit barn, altid må 
takke dig sammen med sit barn, i Kristus Jesus, 
vor Herre.

A: Amen.

P:  Almægtige Gud! Velsign dette barns fader, så han 
sammen med sin hustru ved ord og eksempel kan 
være sit barn det første vidnesbyrd om tro, i Kristus 
Jesus, vor Herre.

A: Amen.

P:  Almægtige Gud! Du har genfødt os af vand og 
Helligånd til det evige liv. Velsign i rigt mål disse 
troende, så de altid og overalt må være levende 
lemmer på dit folk. Skænk alle, som er her til 
stede, din fred, i Kristus Jesus, vor Herre.

A: Amen.

P:  Den almægtige Guds, Faderens og Sønnens X og 
Helligåndens velsignelse komme over jer og  
forblive altid hos jer.

A: Amen.

Eller:
P:  Almægtige Gud! Du har ved din Søns fødsel her i 

tiden ladet glæde strømme ud over jorden. Velsign 
dette nydøbte barn, så det i livets løb bliver dannet 
i din Søns billede.

A: Amen.

P:  Almægtige Gud! Du skænker os livet både her på 
jorden og i Himlen. Velsign dette barns fader og 
moder, der i dag takker dig for deres barn. Giv, at 
de altid i forening med deres barn må takke dig.

A: Amen.
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P:  Almægtige Gud! Du har genfødt os af vand og 
Helligånd til det evige liv. Velsign i rigt mål disse 
troende, så de altid og overalt må være levende 
lemmer på dit folk. Skænk alle, som er her til stede, 
din fred.

A: Amen.

P:  Den almægtige Guds, Faderens og Sønnens X og 
Helligåndens velsignelse komme over jer og  
forblive altid hos jer.

A: Amen.

Eller:
P:  Vi betror jer alle til den barmhjertige og nåderige 

Gud, Fader, Søn og Helligånd. Han vogte jeres liv 
og give, at I – og vi sammen med jer – ad troens 
vej må nå frem til hans forjættelser. Gå i fred. Og 
den almægtige Gud, Fader, Søn X og Helligånd 
velsigne jer.

A: Amen.

Nogle steder er det skik at bringe de nydøbte børn til Maria alte ret 
eller Mariabilledet og bede et Hil dig, Maria eller et Magni ficat. 

Ved dåb under messen afsluttes med den sædvanlige liturgiske 
bortsendelse.
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