Bamserne til
barnedåb

Her er et lille barn, der er blevet
født for ikke så længe siden.

Her er barnets mor og far.

Der er også
nogle større børn.

Bamsefamilien bringer det lille
barn op i kirken, for at det kan
blive døbt. Når barnet bliver
døbt, får det navn, og det
bliver et rigtig lille Guds barn.
I kirken er der en døbefont og en kande med
vand.
Vandet skal hældes op i døbefonten.
I kirken er der også en præst.
Præsten læser
højt
af Bibelen, hvad
Jesus siger om dåben og om de små
børn.
”Mig er givet al magt i Himmelen 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.”
og om børnene siger han :
Lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre; thi Guds Rige
hører sådanne til. Sandelig siger jeg jer: den, der ikke tager imod Guds
Rige ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det.
og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem

En af de voksne, barnets
gudmor eller gudfar, siger hvad barnet skal hedde, og
siger ”Ja” til at vi tror på Gud
og Jesus og Helligånden, og vi
gerne vil have barnet døbt.

Præsten døber det lille barn
ved at komme vand fra døbefonten over barnets hoved tre
gange, mens han siger barnets
navn og ”Jeg døber dig i Faderens og i Sønnens og
i Helligåndens navn.
Måske er der et af de større
børn, der hjælper med at tørre
barnets hoved med en fin serviet.
Så lægger præsten hånden på barnets hoved og velsigner det og vi beder alle sammen Fadervor, for det at være døbt
betyder, at man er et Guds barn, og
kan sige far til Gud og bede ham om
alting altid.
Når barnet er døbt er vi alle glade og
Her er tændt et
vi synger og siger tak til Gud.
dåbslys for
barnet.

Det er en stor ting
at være med til et
lille barns dåb.
bagefter siger vi:

”Tillykke!”

Der er nogen, der har bundet
et Fadervorbånd og givet til
det lille barn ved dåben for at
det må gå det rigtig godt.

Fadervor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje,
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i
evighed!
Amen.

