Dop i Onsala kyrka

Välkommen du lilla liv

I Onsala församling finns möjlighet

Dopdräkt

till dop vid alla gudstjänster. Vi har

Dopdräkten är oftast vit och

också speciella dopgudstjänster på

det är festens och renhetens

lördagar. Vill du döpa ditt barn, eller

färg. Att den är alldeles för

själv bli döpt, ring församlings-

lång för barnet visar på att

expeditionen, tel 0300–56 95 00.

dopet är något att växa i.
Barnet har mycket kvar att
lära sig om Gud och sin tro.
Vid konfirmationen får man
veta mer om Gud och den

Ett av sakramenten
Dopet är en av kyrkans heliga handlingar –
ett sakrament. Att det kallas så beror på
att det är något som instiftats av Jesus själv.
En handling där ett jordiskt ting (vattnet)

vita konfirmandkåpan är en
dopdräkt som man nu har
vuxit i. Onsala församling har
dopdräkter som du kan låna
utan kostnad.

ger en andlig gåva (barnaskap hos Gud).

När som helst i livet
De flesta barn döps under sitt första
levnadsår. Men dopet kan också ske i
samband med konfirmationen eller när
som helst i livet. Det är aldrig för sent att
komma till Gud.

Dopsamtal
Innan dopet kommer prästen hem till
föräldrarna för att prata om vad dop
innebär och hur en dopgudstjänst går till.
Vid dopsamtalet lär prästen känna familjen
och får möjlighet att lyssna till familjens
tankar kring tro, dop och livsmening. I
dopsamtalet kan du också berätta om
särskilda psalm- eller sångönskemål
eller om du vill läsa en text eller bön.

Fadder – ett hedersuppdrag
Att bli tillfrågad om att bli fadder är ett fint

Dopet är livets fest och början på en livslång gemenskap
med Gud. Att bli döpt är också att komma med i den kristna
gemenskapen och bli medlem i Svenska kyrkan. Det bästa
är att dopets ”vattenstämpel” inte försvinner efter hand
som åren går. I dopet finns löftet om att Gud är med under
livets alla dagar, oavsett vad som händer.

uppdrag. Fadderns uppgift, på samma sätt

Dopljus

som föräldrarnas uppgift, är att se barnet,
älska barnet och ge barnet evangeliet.

Vid dopet får den som döpts ett dopljus. Det tända dopljuset påminner om att Jesus

Föräldrar och faddrar ska vara förebilder

sa att den som följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus. På dopljuset

och förebedjare. En fadder ska vara döpt.

finns ett Kristusmonogram med X och P. Det är de två första bokstäverna i Kristus på
grekiska. När ditt dopljus brunnit ner kan du få ett nytt på församlingsexpeditionen.

