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BARNEDÅB

Læsning fra Det Gamle Testamente
1.
LÆSNING

2 Mos 17,3-7

Skaf os vand at drikke!

Læsning af Anden Mosebog.
I de dage tørstede folket efter vand, og de gav ondt af sig mod
Moses og sagde: »Hvorfor har du ført os op fra Egypten, så du
lader os og vores børn og vores kvæg dø af tørst?«
Moses råbte til Herren: »Hvad skal jeg stille op med dette
folk? Nu stener de mig snart!«
Da sagde Herren til Moses: »Tag nogle af Israels ældste med
dig og gå frem foran folket! Tag den stav, du slog på Nilen med,
i din hånd og gå! Dér, på klippen ved Horeb, vil jeg stille mig
foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der vand ud af
den, så folket kan drikke.«
Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste, og han kaldte
stedet Massa og Meriba, fordi israelitterne kom med anklager,
og fordi de udæskede Herren og sagde: »Er Herren hos os eller ej?«
Dette er Guds ord.
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2.
LÆSNING

Ez 36,24-28

Jeg vil stænke rent vand på jer. Jeg renser jer for al jeres urenhed.

Læsning af profeten Ezekiels Bog.
Dette siger Herren: Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra
alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent
vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed
og for alle jeres møgguder; jeg giver jer et nyt hjerte og en ny
ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver
jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det
land, jeg gav jeres fædre; I skal være mit folk, og jeg vil være
jeres Gud.
Dette er Guds ord.

3.
LÆSNING

Ez 47,1-9.12

Jeg så vand udgå fra Templet, og alle, til hvem dette vand nåede, er blevet frelst.

Læsning af profeten Ezekiels Bog.
I de dage førte en engel mig tilbage til indgangen til Herrens
tempel, og se vand vældede ud under templets tærskel imod
øst; for templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd
langs med templet syd for alteret. Så førte han mig ud gennem
nordporten, og udenfor førte han mig rundt til østporten, og
dér rislede vandet frem fra sydsiden. Da manden gik ud mod
øst, havde han en målesnor i hånden. Han målte 1.000 alen
og lod mig gå gennem vandet, der nåede mig til anklerne; han
målte igen 1.000 alen og lod mig gå gennem vandet, der nåede
mig til knæene; han målte igen 1.000 alen og lod mig gå gennem vandet, der nåede mig til hofterne; han målte igen 1.000
alen, og nu var det en strøm, jeg ikke kunne gå igennem, for
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vandet var så dybt, at man måtte svømme; det var en strøm,
man ikke kunne gå igennem. Han sagde til mig: »Menneske,
har du set det?« og så førte han mig tilbage til bredden af
strømmen. Da jeg kom tilbage, var der mange træer på begge
bredder af strømmen. Han sagde til mig: »Dette vand løber
ud i landskabet mod øst og ned i Araba-lavningen, og det når
til havet med det bittersalte vand, så vandet bliver sundt. Alle
levende væsener, som vrimler, skal kunne leve overalt, hvor
strømmene kommer, og der skal være en mængde ﬁsk; for når
dette vand kommer derhen, bliver vandet sundt, og overalt,
hvor strømmen kommer, bliver der liv. På begge bredder af
strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner,
og hvis frugt ikke slipper op; de bærer nye frugter hver måned,
for vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugter
tjener til føde, og deres blade til lægedom.«
Dette er Guds ord.
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Læsning fra Det Nye Testamente
1.
LÆSNING

Rom 6,3-5

Vi blev begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi skal leve et nyt liv.

Læsning af apostlen Paulus’ Brev til menigheden i Rom.
Brødre! Alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til
hans død.Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben
til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra
de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi
vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi
også være det ved en opstandelse, der ligner hans.
Dette er Guds ord.

2.
LÆSNING

Rom 8,28-32

Han har forud bestemt os til at formes efter sin søns billede.

Læsning af apostlen Paulus’ Brev til menigheden i Rom.
Brødre! Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem,
han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes
efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange
brødre.
Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet,
og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem,
han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der
mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han,
som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle,
vil han ikke med ham skænke os alt?
Dette er Guds ord.
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3.
LÆSNING

1 Kor 12,12-13

Vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme.

Læsning af apostlen Paulus’ Første Brev til menigheden i Korinth.
Brødre! Ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange
lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog
danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er
alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten
vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én
ånd at drikke.
Dette er Guds ord.

4.
LÆSNING

Gal 3,26-28

Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.

Læsning af apostlen Paulus’ Brev til menighederne i Galatien.
Brødre! I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I,
der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer
det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller
fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.
Dette er Guds ord.
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5.
LÆSNING

Ef 4,1-6

Én Herre, én tro, én dåb.

Læsning af apostlen Paulus’ Brev til menigheden i Efesos.
Brødre! Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer til at
leve, så det svarer til det kald, I ﬁk, med al ydmyghed og mildhed,
med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og
stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét
legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én
Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle,
gennem alle og i alle.
Dette er Guds ord.

6.
LÆSNING

1 Pet 2,4-5.9-10

I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab.

Læsning af apostlen Peters Første Brev.
I kære! Kom til Herren, den levende sten, som blev vraget af
mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv
som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt
præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus
Kristus er kærkomne for Gud. Men I er en udvalgt slægt, et
kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I
skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af
mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men
nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har
fundet barmhjertighed.
Dette er Guds ord.
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Vekselsange

1.
VEKSELSANG
+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld. +
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst. +
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overﬂod. +
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage. +
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2.
VEKSELSANG

Sl 27,1.4.8b-9abc.13-14

+ Herren er mit lys og min frelse.
Eller:

+ Vågn op, du som sover,
stå op fra de døde,
og Kristus vil lyse for dig.
Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for? +
Kun ét ønsker jeg fra Herren,
kun det længes jeg efter:
At bo i Herrens hus,
så længe jeg lever,
så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed
og søge svar fra ham i hans tempel. +
Herre, jeg søger dit ansigt,
skjul ikke dit ansigt for mig;
vis ikke din tjener bort i vrede,
thi du er min hjælp. +
Men jeg stoler på,
at jeg skal se Herrens godhed
i de levendes land.
Sæt dit håb til Herren,
vær stærk, fat mod,
sæt dit håb til Herren! +
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3.
VEKSELSANG

Sl 34,2-3.6-7.8-9.14-15.16-17.18-19

+ De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde,
Eller:

+ Smag og se, at Herren er god.
Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.
Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde. +
De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde,
deres ansigter skal ikke forgræmmes.
Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler. +
Herrens engel lejrer sig
omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.
Smag og se, at Herren er god;
lykkelig den mand, der søger tilﬂugt hos ham. +
Du skal vogte din tunge for ondskab
og dine læber for at tale svig;
du skal holde dig fra det onde og gøre det gode,
søge freden og stræbe efter den. +
Herrens øjne hviler på de retfærdige,
hans ører hører deres råb om hjælp.
Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt,
han vil udslette deres navn på jorden. +
Når de retfærdige skriger, hører Herren dem,
og han befrier dem fra alle deres trængsler.
Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust,
han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. +
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Akklamationer til Evangeliet
1.
AKKLAMATION TIL EVANGELIET

Joh 3,16

+ Halleluja, halleluja!
Således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. +

2.
AKKLAMATION TIL EVANGELIET

Joh 8,12

+ Halleluja, halleluja!
»Jeg er verdens lys, siger Herren«;
»den, der følger mig har livets lys.« +

3.
AKKLAMATION TIL EVANGELIET

Joh 14,6

+ Halleluja, halleluja!
»Jeg er vejen og sandheden og livet,« siger Herren,
»ingen kommer til Faderen uden ved mig.« +

4.
AKKLAMATION TIL EVANGELIET

Ef 4,5-6a

+ Halleluja, halleluja!
Én Herre, én tro, én dåb;
én Gud og alles fader. +
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5.
AKKLAMATION TIL EVANGELIET

jf. 2 Tim 1,10

+ Halleluja, halleluja!
Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden
og bragte liv for lyset ved evangeliet. +

6.
AKKLAMATION TIL EVANGELIET

1 Pet 2,9

+ Halleluja, halleluja!
I er en udvalgt slægt,
et kongeligt præsteskab, et helligt folk;
for at I skal forkynde hans guddomsmagt,
han som kaldte jer ud af mørket
til sit underfulde lys. +

Evangelium
1.
EVANGELIUM

Matt 22,35-40

Det er det største og det første bud.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid, spurgte en af farisæerne, en lovkyndig, Jesus for at
sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?«
Han sagde til ham: »‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Det er det største
og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det:
‘Du skal elske din næste som dig selv.’
På de to bud hviler hele loven og profeter ne.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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2.
EVANGELIUM

Matt 28,18-20

Gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid kom Jesus hen og talte til de elleve disciple og sagde:
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt
det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

3.
EVANGELIUM

Mark 1,9-11

Han blev døbt af Johannes i Jordan.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Markus.
I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev
døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så
han himlene ﬂænges og Ånden dale ned over sig som en due;
og der lød en røst fra himlene: »Du er min elskede søn, i dig
har jeg fundet velbehag!«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

4.
EVANGELIUM

Mark 10,13-16

Lad de små børn komme til mig.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Markus.
På den tid bar de nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre
ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev
han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig,
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det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig
siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og
lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

5.
EVANGELIUM

Mark 12,28b-34 eller 12,28b-31

Hør Israel! Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Markus.
På den tid kom en af de skriftkloge hen og spurgte Jesus: »Hvilket er det første af alle bud?«
Jesus svarede: »Det første bud er: ‘Hør Israel! Herren vor
Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din
styrke.’ Dernæst kommer: ‘Du skal elske din næste som dig
selv.’ Intet andet bud er større end disse.«
Så sagde den skriftkloge til ham: »Det er rigtigt, Mester. Det
er sandt, som du sagde, at Gud er én, og at der ikke er nogen
anden end ham, og at det at elske ham af hele sit hjerte og af
hele sin forstand og af hele sin styrke og det at elske sin næste
som sig selv er mere værd end alle brændofre og slagtofre.«
Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham: »Du
er ikke langt fra Guds rige.«
Derefter turde ingen længere spørge ham om noget.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

Eller (kortere):
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EVANGELIUM

Mark 12,28b-31

Hør Israel! Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Markus.
På den tid kom en af de skriftkloge hen til Jesus og spurgte
ham: »Hvilket er det første af alle bud?« Jesus svarede: »Det
første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og
du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din
sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.‹ Dernæst kommer: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ Intet andet bud er
større end disse.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

6.
EVANGELIUM

Joh 3,1-6

Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus,
medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde
til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud;
for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.«
Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der
ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde
til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt?
Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og
fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den,
der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds
rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af
Ånden, er ånd.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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7.
EVANGELIUM

Joh 4,5-14

En kilde der vælder med vand til evigt liv.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid kom Jesus til en by i Samaria, der hed Sykar, i
nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Dér var
Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden;
det var ved den sjette time.
En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til
hende: »Giv mig noget at drikke.« Hans disciple var nemlig gået
ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde
til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk
kvinde, om noget at drikke?« - jøder vil nemlig ikke have med
samaritanere at gøre. Jesus svarede hende: »Hvis du kendte
Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget
at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig
levende vand.« Kvinden sagde til ham: »Herre, du har ingen
spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra? Du
er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og
selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?« Jesus
svarede hende: »Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste
igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal
aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham
blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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8.
EVANGELIUM

Joh 6,44-47

Den, der tror, har evigt liv.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid sagde Jesus til folkeskaren: »Ingen kan komme til
mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og
jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos
profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har
hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set
Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

9.
EVANGELIUM

Joh 7,37b-39a

Der skal rinde strømme af levende vand.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid råbte Jesus og sagde: »Den, der tørster, skal komme
til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften
siger: ‘Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.’«
Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham,
skulle få.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

Barnedåb

Lektionar til ritualmesser

72

10.
EVANGELIUM

Joh 9,1-7

Han gik hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid så Jesus på sin vej en mand, der havde været blind fra
fødslen. Hans disciple spurgte ham: »Rabbi, hvem har syndet,
han selv eller hans forældre, siden han er født blind?«
Jesus svarede: »Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds ger ninger skal åbenbares på ham.
De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må
vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan
arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.«
Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd
med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham:
»Gå hen og vask dig i Siloadammen!« - Siloa betyder Udsendt.
Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne
han se.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

11.
EVANGELIUM

Joh 15,1-11

Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Jeg er det sande vintræ,
og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke
bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt,
den renser han, for at den skal bære mere frugt.
I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv
i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt
af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det
heller ikke, hvis I ikke bliver i mig.
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Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i
ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet
gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og
visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de
bliver brændt.
Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad
I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer
megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket
mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder
mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt
min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg
talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive
fuldkommen.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

12.
EVANGELIUM

Joh 19,31-35

Hans side blev åbnet, og blod og vand kom ud.

? Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.
Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive
hængende på korset sabbatten over for det var en stor sabbatsdag bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte
blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet
sammen med Jesus.
Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste
de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med
et spyd, og der kom straks blod og vand ud.
Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro
- og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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