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Hvad er dåb? 

Traditionelt døbes børn i folkekirken på baggrund af forældrenes ønske, men ifølge bibelen skal denne 

handling ske ved at mennesket selv udtrykker ønske om at omvende sig, d.v.s. vender sig til Gud som er 

vores skaber, bekender Jesus Kristus som vores frelser og derpå lader vi os døbe som tegn på den pagt vi 

indgår med Gud. (APG. 2:37-38) 

 

Derfor:  

"Det vand er et billede på den dåb der nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god 

samvittigheds pagt med gud, ved Jesus Kristus opstandelse". (1 Peter, 3:21) 

"For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de 

døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse". 

(Romerbrevet kap. 10:9-13) 

Dåben er død og opstandelse i samme kraft som Jesus død og opstandelse. Dåben stadfæster din 

omvendelse og tro på Jesus Kristus som din frelser.  

Ordet dåb kommer af det engelske ord "baptize", afledt af det Græske "baptismo" som betyder 

"neddykkelse under vand".  

Derfor tror vi på dåben som værende udført på denne måde og ikke blot med et par dråber vand på 

panden.  

Dåb og tro hører sammen 

For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. 

(Galaterbrevet 3:26-27) 

Hvad betyder dåben? 

At blive født på ny 

At være kristen er at være Guds barn, dvs. have et fortroligt og tæt forhold til Gud i himlen, sådan som et 

barn har det til sine forældre. Selvom vi alle er skabte af Gud så er vi ikke på denne måde Guds børn fra 

fødslen af. Vi bliver det heller ikke ved at melde os ind i folkekirken eller en anden kristen forening. Vi bliver 

Guds børn gennem en ny fødsel - den åndelige fødsel som sker i dåben. (Johannes-evangeliet 3:3-6) 

Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje; Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og 

lyster, Vi levede i ondskab og misundelse, vi var forhadte og hadede hinanden. Men da Guds, vor frelsers, 

godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige 

gerninger, men fordi han er barmhjertig; Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved 

helligånden. (Titusbrevet 3:3-7) 
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Hvordan kan dåben have den betydning? 

Det kan vi bl.a. læse om i Romerbrevet 6:3-11:  

• Vi bliver ét med Jesus i både hans død og opstandelse 

• Det gamle menneske bliver korsfæstet og dør 

• Vi genopstår med Jesus som nye mennesker 

• Vi bliver frigjort fra at trælle for synden 

 

Sådan skal I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.  

(Romerbrevet 6:11) 

Vi bliver så at sige iklædt Jesus til at være og blive i ham.  

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til ! 

(2 Korintherbrev 5:17) 

Dåben er dermed indgangen til Guds rige. Gennem dåben bliver vi som Guds nyfødte børn en del af hans 

kirke, det usynlige fællesskab som består af troende mennesker ud over hele jorden. Bibelen kalder også 

dette fællesskab for Kristi legeme.  

 

For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som 

de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at 

være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.. (1 

Korinterbrev 12:12-13). 

 

Velkommen broder eller søster til din himmelske familie ! 


