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Klockringning 
 
Inledningsord och bön 
Tänk att vi är inne på ett helt nytt år. Vi har firat trettondag och den här söndagen har vi kommit fram lite i 
Jesu liv. Det handlar om Jesu dop. Vi får börja vår gudstjänst i Guds: Faderns och Sonens och den helige 
Andens namn. 
 

Guds kärlek rymmer hela vårt liv, 
gemenskap och ensamhet, 
smärta och glädje, 
styrka och utsatthet. 
Gud omsluter oss på alla sidor 
och känner oss vid namn. 
Gud är nära med nåd och sin kärlek. 
 

Vi ber: 
Gud tack för den jul vi har fått fira. 
Nu är vi inne på ett nytt år och du bär oss, Gud. 
Tack att du delar våra liv från allra första andetaget till det sista. 
Nu tackar vi dig för dopet och det dop du gick igenom. Amen. 
 
Sv ps 723: När du ser en droppe glittra 
Text: H Lissner 1978/P Harling 1996 
Musik: H Lissner 1984 
 

1. När du ser en droppe glittra från ett daggvått spindelnät, 
ser du mer än själva droppen med ditt sinne öppet vänt. 
På en tråd som är så florstunn att den brister för ett strå, 
kan den bära hela solen, hela himlen likaså. 
 

2. När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt, 
ser du mer än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt. 
Dessa droppar bär på löften om en framtid nära Gud, 
om ett liv i tro och glädje in i evighetens djup. 
 

3. Droppar söker sig tillsammans, floden strömmar genom land 
ut i ännu större vatten, blir till vågor mot en strand. 
Också vi skall finna vägen mot Guds rikes vackra kust, 
spegla solens morgonrodnad, när den stiger upp i öst. 
 
Gammaltestamentlig text Jesaja kapitel 42, vers 1-7 

Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, 



han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. 
Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. 
Han skall inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på 
hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden 
med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, 
Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund 
med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur 
fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. 
L: Så lyder Herrens ord. F: Gud, vi tackar dig. 
 
Evangelium Matteusevangeliet kapitel 3, vers 13-17 

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra 
honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det 
ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt 
steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och 
sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” 
L: Så lyder det heliga evangeliet. F: Lovad vare du, Kristus. 
 
Predikan  
Nu har vi firat jul, vi har vandrat med Maria och Josef till Betlehem, gått med herdarna till stallet och 
knäböjt vid krubban med barnet. Vi har ridit med stjärntydarna från Österns land med gåvor till barnet.  
Men nu hoppar vi fram i tiden ungefär 30 år och står vid Jordanfloden, där Jesus döps av Johannes 
Döparen. Det är inte riktigt samma dop som vi döper med, utan det kan kanske mer liknas vid en 
syndabekännelse. När Jesus döps så öppnas himlen och den Heliga Anden sänker sig ner och Guds röst 
hörs. Det vi kallar Treenigheten blir här tydlig – Faderns röst som skapat allt med sitt Ord, Sonen på jorden, 
och Anden i luften vi andas.  
 

Men behövde Jesus döpas? Nej, inte alls, men i och med att han låter döpa sig, så visar han att han är en av 
oss, att han delar vårt jordiska liv. 
 

I och med Jesu dop så tydliggörs något som är väldigt viktigt för själva livet – nämligen vattnet. I Gamla 
Testamentet är det mycket mera berg och öken, men här blir vattnet viktigt. Också vi döper  i vatten, 
eftersom vatten är en förutsättning för livet självt. Innan vi föds ligger vi och gungar i vatten, döps i vatten, 
och utan vatten att dricka så kan vi inte leva. Vi tvättar oss också i vatten. I Johannesdopet och i våra dop så 
går man symboliskt från död till liv. Vi får ju oftast vatten på huvudet, men man kan också, särskilt om man 
är i en sjö eller, som Jesus, i en flod, sänkas helt ner i vattnet och så upp igen. Man tvättar bort och dränker 
symboliskt sina synder. Men Jesus hade ju inga synder, visst att han gör det för att dela vår mänsklighet, 
men nog är det lite konstigt… men genom att låta sig döpas så gjorde han tvärtom – han tog på sig 
synderna och bar dem så småningom upp på ett kors. I Markus 10 kan vi läsa att Jesus svarar så här på 
några lärjungars önskemål om att sitta närmast till höger och vänster om honom: ”Ni vet inte vad ni ber 
om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?” Det dop han här 
talar om är dopet i blod – korsfästelsen. Hans dop i vatten i Jordanfloden och hans korsfästelse var början 
och slutet på hans offentliga verksamheter. Både Uppståndelsen och himmelsfärden skedde ju inför dem 
som stod honom närmast.  
 

I vårt evangelium idag hör vi hur Jesus säger: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till 
rättfärdigheten.” Hans dop i vatten är inte att bli ren utan att symboliskt ta allas synder på sig och låta 
rättfärdigheten, så att säga, sluka dem på korset. Jesu dop är alltså en oerhört solidarisk handling med oss 
människor. Han är Gud som nedstigit till jorden, den jord som skapats genom Ordet. Skaparen själv förenar 
sig med skapelsen och med allt levande för att bära vår synd… 
 

När Jesus stiger ner i Jordanflodens vatten så öppnar sig himlen… Paradisets portar stängdes när människan 
bokstavligen missade målet med liv och hängav sig åt egoism och maktlystnad. Här, vid Jesu dop, öppnar sig 
himlen igen. Gud blir en av oss av kärlek och vi får Anden som liksom brinner för oss, andetag för andetag. 
Ty så älskade Gud världen att Gud gav den sin son för att var och en som tror ska ha evigt liv…  
 
Tack Gud, för att du som skapat allt kom till oss och blev en av oss. Tack för att du i dopet bar våra synder 
upp på korsets stam. Amen. 



Det brinner en eld 
Text: Lars Mörlid 
Musik: Peter Sandwall 
 

Förbön 
Så ber vi förbön för vår värld och för oss själva: 
Gud, du som är vårt ursprung och vårt mål, 
vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. 
Tack för förmåga att tänka och tro 
och för mötet med dig i Jesus Kristus. 
Tack för dagar med livgivande möten  
och viktiga vägval.  
 

Gud, du som är vår far och vår mor, 
vi ber till dig för allt som är, 
för växter och djur, 
för alla människor. 
Vi ber om arbetsro i skolor och på arbetsplatser, 
om respekt mellan kyrkor och religioner 
och en värld där varje människa har rätt att finnas till. 
 

Gud, du som är vår framtid och vårt hopp, 
vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. 
Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. 
Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse 
med omsorg om kommande generationer.  
Om allt detta ber vi i Jesu namn.  
Amen. 
 
Sv ps 778: I min Gud har jag funnit styrka 
Text: efter Ps 130:4-6 
Musik: J Berthier 1993, Taizé 
 

I min Gud har jag funnit styrka,  
i min Herre har jag allt.  
Han har öppnat för mig en väg,  
och bytt min ängslan i jubelsång,  
och bytt min ängslan i jubelsång. 
 
Herrens bön 
Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss: 
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 det bröd vi behöver. 
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. 
 
Välsignelsen 
Gud välsignar och bevarar er. 
Gud låter sitt ansikte lysa över er och är er nådig. 
Gud vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. 
I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. 


