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Välkommen till dopgudstjänst!
Bra och viktigt att veta för er planering
Om dopet

Dopet är en gåva från Gud, ett löfte om liv som aldrig dör. Dopet är en källa till glädje,
en väg till kyrkans gemenskap. Dopet är ett livslångt tecken på att vi omfattas av Guds
löften att vara oss nära, om förlåtelse och villkorslös kärlek. Vi behöver inte prestera
något eller vara på något speciellt sätt för att bli döpta.
Dopet gör oss till en del av församlingen och den kristna världsvida kyrkan. Det är genom
dopet du blir medlem i Svenska kyrkan.

Dopklänningen

Församlingen har flera dopklänningar för utlåning. När ni hämtar en klänning tar vi en
deposition på 500 kr (som ni får tillbaka vid återlämnandet). För att boka tar ni kontakt
med Församlingsexpeditionen.

Faddrar

Som fadder tar man på sig ett livslångt uppdrag att vara en förebild, ledsagare och
förbedjare för barnet. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha (det
finns däremot bara plats för fyra namn i dopboken) och man behöver inte ha någon
fadder alls – det väljer föräldrarna själva.

Musiker

Fundera över vilken vilka psalmer och in- och utgångsmusik ni vill ha – det ingår och kostar
inget. Eventuella solister anlitar ni och betalar själva. Eftersom våra kyrkomusiker är mycket
duktiga och löser det mesta har ni stora möjligheter att välja levande musik. Skulle ni ändå
vilja ha någon inspelad låt har vi möjlighet att spela upp från cd, mobiltelefon, surfplatta och
bärbar dator.
För eventuella solister eller diktläsare har vi tillgång till två sångmickar, två körmickar, en
talarstol, ett piano och två notställ (fler om ni säger till i god tid i förväg).
Tips på psalmer, sånger och dikter hittar ni på svenskakyrkan.se/dopsajten. I dopsamtalet
med prästen kan ni också få tips om psalm- och musikval.

Dopängel och gudstjänst för liten och stor

Under dopet kommer den som döps att få en dopängel i glas upphängd i kyrkans dopträd.
Ängeln är tillverkad i Betlehem där Jesus föddes. En tid senare kommer ni att få en inbjudan
till en gudstjänst då ni får möjlighet att hämta en egen ängel ur dopträdet.

Dopgudstjänsten

Gudstjänstordningen utgör en grund som i viss mån kan anpassas efter era önskemål. Man
kan exempelvis låta någon sjunga, läsa en dikt eller lägga till fler bibelord. Prästen kommer
att kontakta er för att boka in ett dopsamtal där ni tillsammans bestämmer den exakta
utformningen. Om dopet ska vara enligt en annan ordning än Svenska kyrkans behöver ni
kontakta Församlingsexpeditionen.
Klockringning
Ingång till musik
Psalm eller solosång
Inledningsord
Namnfråga och tackbön
Bibeläsning: Evangeliet om Jesus och barnen
Befrielsebön
Psalm eller solosång
Bibelläsning
Doptal
Ev psalm eller solosång
Dopbön
Vattnet hälls i dopfunten
Trosbekännelsen
Dophandlingen
Välkomnande och överlämnande av dopljus
Psalm eller solosång
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm eller solosång
Utgång till musik

Många dop och vigslar i Tyresö församling

Eftersom många vill gifta sig eller ha dop hos oss gör vi allt för att boka in så många tider
som möjligt. Därför är det bra att komma i god tid och ha i minnet att man kan möta andra
dop- eller vigselsällskap som är på väg ut eller in i kyrkan.
Dopet tar ungefär en halvtimme. En kvart innan dopet kan ni komma in i kyrkan och göra
förberedelser tillsammans med vaktmästaren. Berätta gärna om särskilda behov och
önskemål i dopsamtalet med prästen för att underlätta förberedelserna.
Tänk på att nästa dop- eller vigselsällskap kan vara på ingång och ta därför gärna med era
saker från kyrkorummet direkt efter gudstjänsten.

