
Forslag til Dåbsritual for voksne 
Fra: ”Folkekirkens dåbshilsen” 

 

Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin 

store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb 

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

 

Kære N.N.!  

Du er kommet herind for at modtage den kristne dåb. 

 

Lad os alle bede! 

Almægtige, evige Gud, vi beder dig for denne mand 

(kvinde / dreng / pige), der ønsker at modtage din dåbs 

gave og ved din nåde fødes på ny som dit barn.  

Du har selv sagt:  

„Bed, så skal der gives Jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for Jer“.  

Så giv nu din gave til ham (hende), der beder, og luk døren op for ham/hende, der banker, så 

han/hun må få den evige velsignelse i dette himmelske bad og komme ind i det rige, som du har 

lovet os ved Jesus Kristus, vor Herre.  

Amen 

  

Jesus har sagt, at den, der er født af vand og ånd, tilhører Guds rige.  

Og gudsriget er,  

„at Gud elskede verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have evigt liv.“ 

 

Og Jesus sagde til sine disciple efter sin opstandelse: 

„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 Faderen 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“. 

 

Så vil vi hjælpe dig til hans velsignelse ved at døbe dig i 

Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 

 

Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dig bryst til et vidnesbyrd om, at du skal 

tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus. 

 

NN. 

Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja! 

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens 

skaber? Ja! 

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre 

... Ja! 

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, 

de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse 

og det evige liv? Ja! 

N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens 

navn. Amen 

 

Den almægtige Gud, vor Herres Jesus Kristi Fader, som 

nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket 

dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde 

til det evige liv! 

Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig 

tid! Amen 

Fadervor 

Fred være med dig! 

(Under inspiration af Christian Thodberg) 

 


