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 sigdärför vill jag att mitt barn
blir döpt.”

Beställ tid på expeditionen!
Dopet sker vanligtvis i samband
med söndagens gudstjänst i
någon av våra kyrkor eller vid
särskilda dopgudstjänster. Beställ
tid på vår expedition i Kyrkans
hus (bredvid Tidaholms kyrka)
tel. 0502/197 70. Önskar ni låna
lokal för efterföljande dopfest så
ordnas det kostnadsfritt. Även
dopklänning finns att låna och
den bokas på expeditionen.

Dopsamtal
Inför dopet träffar man prästen för att prata om vad dopet är och innebär. 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.

Medlemskap och vuxendop
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.
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