Jesus sier:
Jeg har fått all makt i himmelen og på
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag
til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær
dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende.
Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20

Har du spørsmål eller ønsker å ha dåp?
Ta kontakt!

Bragernes menighet
Kirkegt. 7
3016 Drammen

tlf. 32 98 91 80
post.drammen@kirken.no
www.bragerneskirke.no
Du finner oss også på facebook!

Hvorfor velge dåp?
Hva er dåp?

Hvorfor velge dåp?

Dåp av ungdom og voksne

Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro.

Det er ingen aldersgrense for dåp. Hvert år
døpes både ungdom (ofte i forbindelse med
konfirmasjon) og voksne i Bragernes kirke.

Tradisjon - dåpen er en bærende tradisjon,
og det har den vært i landet vårt i nærmere
1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som
en god og meningsfull feiring og en viktig dag
for familie og venner.

Voksne som ønsker dåp inviteres til en
samtale og eventuell opplæring i kristne tro.
Hvis du er utmeldt og vil bli medlem igjen av
Den norske kirke, blir du ikke døpt på nytt. Er
du døpt i et annet kristent kirkesamfunn, blir
du heller ikke døpt på nytt.

Tilhørighet - dåpen knytter oss til Gud, til
Jesus Kristus og til fellesskapet i kirken.
Tro - Vi døpes til den kristne tro. I dåpen
legges vi i Guds hender i tro på Guds
kjærlighet. Slik er troen en Guds gave til den
døpte.

Barnedåp
Barnedåpen står sterkt i vår tradisjon og den
er grunnleggende i forståelsen av hva kirken
og troen er. Når vi døper barn viser det oss
tydelig at Guds kjærlighet og frelse gis oss
helt uten betingelser—av nåde. Det kreves
ikke noe av oss først.

Hva er dåp?
Dåpen er et sakrament, en hellig handling,
der Gud tar imot oss og velsigner oss. Vi får
del i Guds kjærlighet og frelse. Gjennom
dåpen blir vi en del av kirken, et fellesskap
som strekker seg over hele verden. Vi døpes
til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds
navn. Dåpen er en gave fra Gud. I dåpen hører vi Jesu løfte: Se, jeg er med dere alle dager til verdens ende.

Det er et valg å la barnet bli døpt, men det er
også et valg å ikke la barnet bli døpt. Alle vil
det beste for barna sine, og foreldre legger
grunnlag for de valg barna selv skal ta i
fremtiden.
Når barnet blir 15 år er det religiøst myndig.
Da bestemmer barnet selv om hun eller han
vil være medlem i kirken.

Ved dåpen blir du medlem av kirken. Dåpen
er eneste medlemskriterium i Den norske
Kirke.

