
     Dop



Dopet är en Guds omfamning

Dopets gåva

Det ringer till dopgudstjänst. Församlingen är samlad för att hälsa en 
människa välkommen. Runt dopfunten står de närmaste. Församlingens 
ögon söker sig gärna till det lilla barnet. Det är makalöst så mycket glädje 
ett sådant litet barn sprider omkring sig.
Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och 
församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, 
både här och i himlen.
Prästen frågar efter barnets namn, men dopet är ingen namngivningsakt. 
Namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, det gäller 
just denna människas liv. Dopet handlar om relation - om gemenskap.
Att vara döpt är att höra hemma hos Gud, få vara ett Guds barn, och bli  
en del i den kristna kyrkans gemenskap.

 
En pappa sa en gång: 
”Jag vill ge mitt barn det 
finaste man kan tänka sig- 
därför vill jag att mitt barn 
blir döpt.”

Boka dop
 
Om du vill boka dop eller 
har frågor ring expeditionen i 
Kyrkans hus (bredvid Tidaholms 
kyrka) tel. 0502/197 70 eller  
fyll i formuläret på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/
tidaholm/boka-dop
Önskar ni låna lokal för efter-
följande dopfest så ordnas det 
kostnadsfritt. Även dopklänning 
finns att låna och den bokas  
på expeditionen.  
Observera att barnets vårdnads-
havare behöver vara överens  
om att barnet ska döpas.



 
 
 
Dopsamtal

När dopet är bokat tar prästen kontakt med er och ni bestämmer tillsam-
mans en träff för att prata om dopet. Då brukar man även gå igenom 
dopgudstjänsten, välja psalmer och komma  överens om vem som gör vad  
under gudstjänsten. Det är roligt om föräldrar, faddrar, syskon och andra  
vill medverka vid dopet.

Faddrar

Att vara fadder är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är 
gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att känna lite extra ansvar för  
sitt ”gudbarn”, ge kärlek och omsorg, be för det och uppmärksamma 
dopdagen. Det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. En fadder måste 
själv vara döpt. Det är inget tvång att ha faddrar, men det är något fint och 
värdefullt. Ni väljer själva hur många faddrar ni önskar.

 
Drop in- dop
 
Ibland blir dop helt enkelt inte av…  
Att bli döpt kan ske när som helst i livet. Många döps som små barn, andra 
döps kanske innan konfirmationen, för en del blev dopet helt enkelt inte av. 
Svenska kyrkan Tidaholm bjuder in till drop-in-dop ett par gånger om året. 
Här finns möjlighet för dig att på ett enkelt sätt bli döpt, eller döpa ert/era 
barn. Drop in- dop sker minst två gånger per år på en söndag eftermiddag i 
Tidaholms kyrka. Kontaka expeditionen eller titta på hemsidan för att se  
datum och få mer information.



Medlemskap och dop som vuxen

Det är inte bara barn som döps i Svenska kyrkan. Varje år döps många 
konfirmander och andra vuxna. Om du som vuxen vill bli döpt kontakta  
någon av våra präster eller expeditionen. Dopet gäller en gång för alla 
och görs därför aldrig om. Den som döps i Svenska kyrkan blir också 
medlem i kyrkan.

Dopbefallningen 

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den 
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett 
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 
     
     Matteus evangelium kap.28 vers 18-20
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DOPGUDSTJÄNST

Psalm
Inledningsord och tackbön
Evangeliet om Jesus och barnen
Bön och bibelläsning 
Trosbekännelsen
Dophandlingen 
Välkomnande och överlämnande av dopljus
Ev. psalm
Förbön och Herrens bön 
Välsignelsen 
Psalm


