herrens bön
Vår Fader,
du som är i himlen,.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för
prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Om
dopet
Vägledning i dopförberedelser
Församlingsexpedition
Telefon 08–410 937 20
Telefontid må-to 08.30–12.00,
13.00–15.00, fre 08.30–12.00,
13.00–14.00.
Besökstid Kyrkogränd 14,
må-to 10.00–12.00, 13.00–15.00,
fre 10.00–12.00

Tyresö församling
Kyrkogränd 14, 135 43 Tyresö
Telefon 08–410 937 00
Fax 08–712 08 12
tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se
www.tyresoforsamling.se
www.kyrkansforskola.se
facebook.com/tyresoforsamling

Välkommen till dopgudstjänst!
Denna folder är tänkt att fungera som en
enkel vägledning i dopförberedelserna
Om dopet

Dopet är ett tecken på att vi tillhör Guds familj, att vi omfattas av Guds löften att vara
oss nära, om förlåtelse och villkorslös kärlek. I dopet sker ett möte med den Treenige Guden, den kristna världsvida kyrkan och med församlingen. Dopet är något som varar hela
livet, och det är genom dopet man blir medlem i Svenska kyrkan.
Dopet har sin bakgrund i missionsbefallningen:
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Matteusevangeliet 28:18-20.
Den som inte blir döpt som barn kan döpas inför sin konfirmation eller i
vuxen ålder.

Dopklänningen

Det lilla barnets dopklänning är lång, något att växa i både bildligt och bokstavligt.
Församlingen har flera dopklänningar till utlåning, kontakta församlingsexpeditionen för att boka, tel. 08–410 937 20 måndag-fredag 8.30-12.00, 13.00–14.00.

Faddrar

Fadderskapet har en historia som går tillbaka till 200-talet. Att bli fadder innebar
tidigare att man skulle ansvara för barnet om föräldrarna dog, men den traditionen
finns inte längre kvar – fadderskapet medför i dag inga juridiska förpliktelser.
Däremot är det fortfarande ett livslångt åtagande att vara fadder, och man tar på sig ansvaret att vara en förebild och förbedjare för barnet. Tanken är att en fadder skall vara en tillgång
utöver det stöd som föräldrarna har från sina egna familjer. Ett dopbarn kan ha en eller två
faddrar. För att kunna bli fadder ska man vara döpt. Det är föräldrarna som väljer om barnet
ska ha faddrar eller inte.

Dopgudstjänsten

Gudstjänstordningen utgör en grund som i viss mån kan anpassas efter era önskemål. Man
kan till exempel ha extra musikinslag, diktläsning och fler bibelord. Den exakta utformningen av ditt barns dop bestämmer ni i dopsamtalet med prästen, som kontaktar er för att
bestämma tid för dopsamtalet. Familj och vänner kan delta aktivt i flera av nedanstående
moment.
Procession – ingångsmusik		
Psalm
Inledningsord
Tackbön					
Evangeliet om Jesus och barnen		
Namnfrågan:
Vilket namn har ni gett ert barn?		
Befrielsebön								
Bibelläsning
Psalm
Vattnet hälls i dopfunten
Dopbön
Trosbekännelsen
Dophandlingen
Överlämnande av dopljus
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm
Postludium
Dopet kan även äga rum i söndagens huvudgudstjänst.

Förslag på psalmer

Några populära doppsalmer är nr 193, 248, 383, 386, 606, 723 och 791.

Läs mer

Läs mer om dopet på www.dopguiden.se, www.svenskakyrkan.se och
Tyresö församlings hemsida www.tyresoforsamling.se

