
TEKSTER OG BØNNER SOM GJERNE KAN 
LESES AV NOEN FRA DÅPSFØLGET 

Tekstene som er innrammet er det veldig fint om noen fra 
dåpsfølget kan lese. Det kan f.eks. være en fadder, en besteforeldre, 
et søskenbarn, eller en forelder. Dere kan spørre fire personer om å 
lese én hver, én om å lese alle fire. Mangler dere noen til å lese noen 
eller alle tekstene, leser presten dem. 
 
De som sier ja til å lese, sørger for å komme noen minutter før 
dåpen begynner, og snakker med presten om hvor og når det skal 
leses. Lykke til! 
 

TEKST 1: MOTTAKELSE TIL DÅP  

Liturg Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner 
Guds rike for dem. 

 
ML  De bar små barn til Jesus 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)  

  



 

TEKST 2: TAKKEBØNN FOR LIVET  

Liturg La oss takke og be. 
 
ML Evige Gud,  

du som gir liv til alt som lever,  
og har skapt oss i ditt bilde:  
Vi takker deg for ________ (fornavn på dåpsbarn).  
Hun/Han/De er dyrebar(e) i dine øyne.  
Omslutt henne/ham/dem med din kjærlighet  
og gi henne/ham/demet hjem i din kirke.  

Alle Amen.  

 

TEKST 3: DÅPSBEFALINGEN  

Liturg La oss høre Jesu ord og befaling om den hellige 
dåp:  

 
ML  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)  

  



 

TEKST 4: TAKKEBØNN FOR DÅPEN 

 
Liturg La oss takke og be.  
 
ML Trofaste Gud,  

vi takker deg for dåpen,  
og at vi er knyttet til deg gjennom Jesus Kristus.  
Vi ber for NN/barna som er døpt i dag.  
Hold din vernende hånd over henne/ham/dem,  
og gi kjærlighet og visdom  
til alle som har ansvar for henne/ham/dem.  
Gud, hør vår bønn.  

Alle Amen 
 


