HET RITUAAL VOOR DOOP IN DE EVANGELISCHE LUTHERSE
KERK IN DENEMARKEN
LOF EN GEBED
Geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus: In zijn grote barmhartigheid
heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, waardoor wij leven in hoop.
Laat ons allen bidden!
Wij danken U, hemelse Vader,
dat U ons door Uw enige Zoon de doop gegeven hebt,
waarin U ons tot Uw kinderen maakt en ons de heilige Geest geeft
met vergeving van onze zonden en het eeuwige leven.

LEZEN VAN DE BIJBEL
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
En de evangelist Marcus schrijft:
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken,
maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en
zegende hen door hun de handen op te leggen.
Wij willen nu dit kind (deze kinderen) helpen aan zijn zegen door het te dopen in de naam
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Ontvang het heilige teken van het kruis zowel voor Uw aangezicht als voor Uw borst,
ten getuige van dat U behoort tot de gekruizigde Heer, Jezus Christus.
Wat is de naam van het kind?
N.N
N.N. Geeft U de Duivel op en al zijn daden en al zijn wesen? Ja
Gelooft U in God, Vader, de almachtige,schepper van hemel en aarde? Ja
Gelooft U in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is bij de
heilige Geest, geboren door de maagd Maria, gemarteld onder Pontius Pilatus, gekruizigd,

dood en begraven, afgedalt naar de hel, op de derde dag opgestanden van de doden, opgenomen in hemel, sittend bij God Vaders, de almachtiges rechte hand, waar van
hij zal komen om levenden en doden te veroordelen? Ja
Gelooft U in de heilige Geest, de heilige, algemeene kerk, de gemeenschap van heiligen,
de vergiffenis van zonden, verrijzenis van de doden en het eeuwige leven? Ja
Wilt U gedoopt worden op deze geloof? Ja
N.N Ik doop U in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen
De almachtige God, onze Heer Jezus Christus die Uw nu wedergeboren heeeft bij water
en de heilige Geest en Uw de vergiffenis van zonden geschonken heeft,
Hij versterke U met zijn genade aan de eeuwige leven!
Hij beware Uw ingang en uitgang van nu en tot in eeuwigheid. Amen
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,
en stel ons niet op de proef
maar verlos ons van de duivel.
Amen

