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Merknader fra komité C på Kirkemøtet

Ordningen Dåp i egen gudstjeneste er, som det eneste element av den omfattende
reform av kirkens gudstjenesteliv, til første gangs behandling på dette kirkemøtet. De
vesentligste elementene er imidlertid identiske med ordningen Dåp i hovedgudstjenesten, som er til avsluttende behandling på dette samme kirkemøte. Det gjør at
denne ordningen (sak 14/11) må gjennomgås og eventuelt justeres i forlengelsen av sak
5/11.
I Alminnelige bestemmelser for dåp sies det at ”dåpen forrettes normalt i hovedgudstjenesten. Dåp kan også finne sted i egen gudstjeneste”. Dåp i egen gudstjeneste må ses
i sammenheng med dette. Den vil særlig være aktuell i menigheter med store dåpstall.
Den naturlige bruken av egen dåpsgudstjeneste er å legge den til søndag på et fast,
kunngjort tidspunkt etter dagens hovedgudstjeneste.
Komiteen vil si seg godt fornøyd med det fremlagte forslag til liturgi. Liturgien danner
etter komiteens vurdering en god helhet. Dåpen, som er denne gudstjenestens hovedsak,
settes inn i en ramme av samling, skriftlesning, preken, forbønn og velsignelsen.
Komiteen vil særlig peke på rubrikken som også gir mulighet for nattverdfeiring. Når
det er naturlig å bruke dette, vil det plassere dåpen rett inn i kjernen av det
menighetslivet den lukker dåpskandidatene inn i.
I denne ordningen er det på plass en rubrikk om at dåpskandidatenes fulle navn skal
være nevnt før selve dåpshandlingen. Dette bør være ordnet mest mulig parallelt i de
ulike ordningene. Her er denne rubrikken å finne i det som kan sies ”om gudstjenesten
som følger”. Det tilsvarende stedet i hovedgudstjenesten er de innledende
informasjonene som kan sies før stillhet og klokkeslag.
Når komiteen på ett punkt fremmer et forslag til endring, nemlig i forbønnsleddet, så er
begrunnelsen først og fremst et ønske om å oppnå en enda større fylde av gode motiver.
Dette gjelder ledd 10 Menighetens forbønn. Komiteen ønsker å bekrefte den trinitariske
oppbygning av bønnen og få med et sterkere kristologisk motiv: Kristus som seierherre
(Christus Victor). Dette danner et godt grunnlag for de motivene som allerede er på
plass i bønnen: Kristus som venn og tryggheten hos ham. Derfor ønsker komiteen å
endre andre bønneavsnitt slik:
Fra:

Kjære Jesus:
KM 14/11 Komitémerknader og Kirkemøtets vedtak

1

Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos.
Takk for evnen vår til vennskap.
Hjelp oss å være til stede for hverandre.
La alle mennesker finne noen de kan stole på.
Du har vist oss at alle mennesker er like viktige og like verdifulle.
Vær hos alle som lider på grunn av uforstand eller ondskap.
Hjelp oss til å kjempe mot undertrykkelse og urett.
Til:

L Kjære Jesus:
Du har seiret over døden og det onde.
Du er vår venn og vil være med oss alle dager.
Takk for at vi får være trygge hos deg.
Vær hos alle som er ensomme og redde.
Lær oss å være til stede for hverandre.
Hjelp oss å kjempe mot undertrykkelse og urett.

Fra:

L Kjære Jesus:
Du fann vener du kunne gleda deg saman med og gråta hos.
Takk for evna vår til venskap.
Hjelp oss å vera til stades for kvarandre.
Lat alle menneske finna nokon dei kan stola på.
Du har vist oss at alle menneske er like viktige og like verdefulle.
Ver hos alle som lid på grunn av uforstand eller vondskap.
Hjelp oss å kjempa mot undertrykking og urett.
Til:

L Kjære Jesus:
Du har sigra over døden og det vonde.
Du er vår ven og vil vera med oss alle dagar.
Takk for at vi får vera trygge hos deg.
Ver hos alle som er einsame og redde.
Lær oss å vera til stades for kvarandre.
Hjelp oss å kjempa mot undertrykking og urett.

Kirkemøtets vedtak
Kirkemøtet vedtar den fremlagte ordning for Dåp i egen gudstjeneste med disse
endringer:
a) Ledd 4 Samlingsbønn, bønn C erstattes med følgende tekst:
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A Treenige Gud, du som i dåpen har gitt oss et hjem i din kirke
og satt oss et evig mål hos deg:
Led oss på dine veier.

b) I ledd 7 Skriftlesning endres liturgens innledning fra ”La oss høre ord fra Den hellige
skrift” til ”La oss høre Herrens ord.”

c) I ledd 10 Menighetens forbønn/10 Forbøn i kyrkjelyden, skal andre bønneavsnitt
erstattes med følgende tekst:
Bokmål
L Kjære Jesus:
Du har seiret over døden og det onde.
Du er vår venn og vil være med oss alle dager.
Takk for at vi får være trygge hos deg.
Vær hos alle som er ensomme og redde.
Lær oss å være til stede for hverandre.
Hjelp oss å kjempe mot undertrykkelse og urett.
Nynorsk
L Kjære Jesus:
Du har sigra over døden og det vonde.
Du er vår ven og vil vera med oss alle dagar.
Takk for at vi får vera trygge hos deg.
Ver hos alle som er einsame og redde.
Lær oss å vera til stades for kvarandre.
Hjelp oss å kjempa mot undertrykking og urett.
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