
Ritual for
DÅP AV BARN INNENFOR MESSEN

 
MOTTAGELSESRITUS

INNGANGSSANG (inngangsvers/salme/hymne)
Dåpsfølget (foreldrene og fadderen) møter ved kirkedøren med dåpsbarnet (uten dåpsdrakt). 
Celebranten (presten) kommer til kirkedøren, innleder messen på vanlig måte og hilser så dåpsfølget.

SPØRSMÅL TIL FORELDRENE OG FADDEREN
Celebranten: Hvilket navn vil dere gi deres barn?
Foreldrene: N.
Celebranten: Hva ber dere Guds Kirke om for N.?
Foreldrene: Dåpen.
Celebranten:  Når dere ber om dåpen for deres barn, er dere da 

klar over hvilke plikter dette innebærer: at dere 
oppdrar det i troen så det lærer å holde Guds bud og 
elske ham og sin neste slik Kristus har lært oss?

Foreldrene: Ja, det er vi.
Celebranten: Er du rede til å hjelpe barnets foreldre i deres  
  oppdrag?
Fadderen (fadderne): Ja, det er jeg (vi).

KORSETS TEGN OVER BARNET
PROSESJON (med sang)
(KYRIE, ELEISON)
(GLORIA IN EXCELSIS)
KOLLEKTBØNN 

ORDETS LITURGI
FØRSTE LESNING (det gamle testamente eller apostlenes gjerninger)
RESPONSORIESALME
ANNEN LESNING (det nye testamente)
HALLELUJA ELLER EVANGELIEVERS
EVANGELIUM
HOMILIE
DEN UNIVERSELLE FORBØNN
Alle etter hver bønn: Vi ber deg, hør vår bønn. 
Bønnen avsluttes med påkallelse av de hellige:



Celebranten: Hellige Maria, Guds Mor.
Alle: Be for oss.
Celebranten: Hellige ...
Alle: Be for oss.
Celebranten: Alle Guds hellige menn og kvinner.
Alle: Be for oss.

EKSORSISMEBØNN OG SALVING FØR DÅPEN
Alle etter bønnen: Amen.
Celebranten:  Kristi, Frelserens kraft styrke deg. Til tegn på dét 

salver vi deg med frelsens olje, ved ham Kristus, vår 
Herre, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Alle: Amen.

Salvingen før dåpen skjer med katekumenolje på barnets bryst.

(PROSESJON TIL STEDET FOR DÅPEN) 

FEIRING AV DÅPEN
VELSIGNELSE OG PÅKALLELSE OVER DÅPSVANNET
Alle etter bønnen: Amen. 

FORSAKELSE OG TROSBEKJENNELSE
Celebranten: Forsaker dere Satan?
Foreldrene og fadderen: Ja, jeg forsaker.
Celebranten: Og alle hans gjerninger?
Foreldrene og fadderen: Ja, jeg forsaker.
Celebranten: Og all hans prakt?
Foreldrene og fadderen: Ja, jeg forsaker.
Celebranten:  Tror dere på Gud Fader, den allmektige, himmelens 

og jordens skaper?
Foreldrene og fadderen: Ja, jeg tror.
Celebranten:  Tror dere på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, 

vår Herre, som ble født av Jomfru Maria, led og 
ble gravlagt, som stod opp fra de døde og sitter ved 
Faderens høyre hånd?

Foreldrene og fadderen: Ja, jeg tror.
Celebranten:  Tror dere på Den Hellige Ånd, den hellige katolske 

Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
kjødets oppstandelse og det evige liv?

Foreldrene og fadderen: Ja, jeg tror.



Celebranten (eller alle):  Dette er vår tro. Dette er Kirkens tro, som vi stolt 
bekjenner, i Kristus Jesus, vår Herre.

Alle: Amen.

DÅP
På celebrantens oppfordring kommer dåpsfamilien frem til døpefonten og sier barnets navn.

Familiemedlem: N.
Celebranten:  Vil dere nå at N. skal motta dåpen i den Kirkens tro 

som vi alle nettopp har bekjent?
Foreldrene og fadderen: Ja, det vil vi.
Celebranten:  N., JEG DØPER DEG I FADERENS OG SØNNENS 

OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN.
 
En kort menighetsakklamasjon (sangstrofe) kan synges etter dåpen av barnet (av hvert barn).

FORKLARENDE RITER
SALVING ETTER DÅPEN
Salvingen etter dåpen skjer med hellig «krisma» på toppen av barnets hode. Krisma er en blanding av 
olivenolje og søtduftende aroma (jf. 2 Mos 30,22–25). Den er alltid vigslet av en biskop (rett før påske). 
Krismaen er symbol på Den Hellige Ånd. I Det gamle testamente fortelles det spesielt om salving av 
prester og konger (men også av profeter).
Celebranten:  Den allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, har 

fridd deg fra synden og gjenfødt deg av vann og Den 
Hellige Ånd. Han salver deg med frelsens kris ma, 
for at du, som er innlemmet i hans folk, alltid må 
høre Kristus til, han som selv er prest, profet og 
konge.

Alle: Amen.

IFØRING AV DÅPSDRAKT
Gal 3,27: «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.» Åp 7,14: «De har vasket sine 
kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.»
Celebranten:  N., du er blitt en ny skapning og har kledd deg i 

Kristus. La dåpsdrakten være et tegn på din nye 
verdighet. Bevar den uplettet til det evige liv. 
Måtte dine nærmeste hjelpe deg til det ved ord og 
eksempel.

Alle: Amen.
Barnet iføres en hvit drakt.



OVERREKKELSE AV DÅPSLYS
Joh 8,12: «Jesus sa: ‘Jeg er verdens lys.’» Ef 5,8: «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er 
dere lys. Lev da som lysets barn!»

Celebranten: Ta imot Kristi lys.
Én (f.eks. faren eller fadderen) tenner barnets dåpslys fra påskelyset.

«EFFATA»
Mark 7,33–35: «Jesus stakk fingrene i den døvstummes ører, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet 
han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: ‘Effata!’ – det betyr: ‘Lukk deg opp!’ Straks ble ørene 
hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent.»
Celebranten:  Herren Jesus Kristus lot de døve høre og de stumme 

tale. Måtte han snart la deg høre sitt ord med dine 
ører, og la din munn bekjenne troen, Gud Fader til 
pris og ære.

Alle: Amen.

DEN EUKARISTISKE LITURGI
OFFERTORIUM (med offertorisang)
Den døptes foreldre og fadder kan bære frem brød, vin og vann, eller andre gaver til hjelp for Kirken og 
de fattige. 

PREFASJON
SANCTUS
DEN EUKARISTISKE BØNN
HERRENS BØNN
AGNUS DEI
KOMMUNION
(KOMMUNIONSSANG)
BØNN ETTER KOMMUNIONEN

AVSLUTTENDE RITUS
VELSIGNELSE OG BORTSENDELSE
Velsignelse av moren som holder barnet i sine armer, faren og alle tilstedeværende.

Alle hvert ledd: Amen.
Celebranten: Messen er til ende. Gå med fred.
Foreldre og fadder: Gud være lovet.

(SANG OG BØNN VED MARIA-ALTER)
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