
Dåpen – Bryllupet med Jesus  

Mål:  Dåp ved neddykkelse i vann er en offentlig bekjennelse av hjertets omvendelse.  
Fokus: Dåpen er ”bryllupet” med Jesus. Vi blir en del av hans brud – menigheten.  
Innledning:  Har du noen gang ønsket at du kunne spole tiden tilbake? Bibelen tilbyr et enda 

bedre alternativ. Den bibelske dåpen representerer en ny start i livet.  
Slik var det for Saulus, senere kjent som apostelen Paulus…  

Apg 22,3-5 Saulus var en fanatisk jøde med den beste utdannelse. Men stolthet stod i veien 
for at han skulle ta imot Jesus som Messias. Var irritert over Jesu etterfølgere. 
Prøvde å bringe Den Hellige Ånds stemme til taushet ved å forfølge de kristne 

(Apg 26,9-11).  
Men plutselig griper Jesus inn i livet hans… 

Apg 22,6-9 Da Saulus forfulgte Guds folk, hvem forfulgte han egentlig?  
Skjelvende og blind etter åpenbarelsen og med beven over sin syndighet spør han…   
Apg 22,10-13 I stedet for å fortelle alt til Saulus, henviste Jesus ham til sin organiserte 

menighet for videre undervisning. Saulus fikk tre dagers betekningstid over hva 
han hadde gjort (Apg 9,9). Hans åndelige øyne ble åpnet og han innså at Jesus 
var Messias. Han tok imot Jesu offer og ble omvendt. Hans navn ble Paulus.  

Men det sluttet ikke der, Gud hadde et oppdrag til ham…  
Apg 22,14-16 Hva skulle Paulus vitne om? Men hva skulle Paulus gjøre før det? Hvem påkalte 

han derved? Hva skjer med ens synd når man døpes?  
Dåpen er en ny start i livet, en offentlig bekjennelse av et fornyet hjerte som elsker Jesus…  
1 Pet 3,21 Hva er dåpen? Dåpen = Bryllupet med Jesus. Man slutter en pakt. Sier: ”JA” til 

Jesus.  
Det var en profet i Bibelen som var kjent for å døpe, hans navn var døperen Johannes…  
Matt 3,1-6. 13-17 Hvorfor døpte Johannes? Hvem døptes også? Hvor gammel var Jesus da han ble 

døpt? (Luk 3,23) Jesus trengte ikke å omvende seg, men viste et eksempel for 
alle troende. Hva sa Faderen da Jesus ble døpt? Hvem kom ned som en due? 

Hvordan ble Jesus døpt? Gr. Baptizo = Dyppe/Nedsenke.  
Dåpen har en symbolsk mening og det er derfor viktig hvordan seremonien gjennomføres…  
Rom 6,3-6 Hva symboliserer dåpen? Eks.: Begraves og oppstår i dåpsgraven. Er en person 

som er slave under synden rede for dåp? Hva skal fratas sin makt?  
Omvendelse var en viktig betingelse for dåp…  
Luk 3,7-14 Hvorfor ville ikke døperen Johannes døpe visse personer? Hva skulle komme før 

dåpen?  
Apostlene i den tidlige menighet fulgte samme linje…  

Apg 2,37-39 Hva kommer først, dåpen eller omvendelsen? (Apg 16,29-34) Historie: Dåpen ble 
utvannet, ingen omvendelse behøvdes. Eks.: Klodvig, marsjerte sin armé 
gjennom elven og erklærte dem døpte. Eks.: Bryllupet gjør ikke at paret 

begynner å elske hverandre. Hvilken gave får hver person som blir døpt? Ønsker 
du å få den?  

Er dåpen virkelig nødvendig?  
Joh 3,3-5 Kommer noen til å se Guds rike uten å bli ”født av vann og Ånd”?  
Han sa det samme mot slutten av sin virksomhet…  

Mark 16,16 Hvor mange vil Jesus skal bli døpt? (Matt 28,19) Hvilke betingelser gir Jesus for å 
bli frelst? (Luk 7,30) Eks.: Røveren på korset – hadde ikke mulighet.  

Når man blir døpt blir man en del av Guds menighet…  

1 Kor 12,13 Hva blir vi en del av når vi blir døpt? Kroppen=Menigheten (Kol 1,18; Ef 5,29-30) 
Vi skal se på en siste fortelling som gir oss mer lys om hva dåpen innebærer…  

Apg 8,26-39 Filip og hoffmannen. Vers 37 viktig! Hvordan følte hoffmannen seg etter sin dåp?  
Jesu vil gi samme glede til hver troende.  

APPELL Ønsker du en ny start i livet? Har du noen gang tenkt på å bli døpt? Finnes det 

noe som skulle hindre deg fra, akkurat nå, å bestemme deg for å gjøre det?  



VEDLEGG 
Innvendinger 
”Kan man bestenkes eller sprinkles?” – Ifølge Bibelen finnes det bare én måte å bli døpt på som er   

gyldig (Ef 4,5). Dåpen representerer en begravelse, med død fra sitt syndige liv 

og oppstandelse til et nytt liv i Kristus (Rom 6,3-6; Kol 2,12). Filip og hoffmannen 
steg begge ned i vannet før dåpen (Apg 8,38-39). Døperen Johannes døpte 

mennesker der det var ”mye vann” (Joh 3,23). Jesus selv ble døpt ved 
nedsenkning (Matt 3,16). Den tidlige kristne menighet døpte ved nedsenkning. 
Det var først senere at andre metoder ble innført: ”I flere hundre år etter 

kristendommens opprettelse, foregikk dåpen vanligvis ved nedsenkning. Men fra 
1100-tallet har vanen å døpe ved sprinkling vært dominerende i den katolske 

kirke. Ettersom denne praksis fører med seg mindre besvær enn dåp gjennom 
nedsenkning… Kirken utøver sin handlingsfrihet å anta den mest bekvemme 
måten i forhold til omstendigheter i tid og rom.” (Kardinal James Gibbons, The 

Faith of Our Fathers, s. 277) Den makten har kirken aldri fått.  
 
”Jeg er døpt som barn.” – Troen, omvendelse og munnens bekjennelse må komme før dåpen (Apg 2,38; 

Luk 3,7-14; Rom 10,9-10; Apg 8,36-37; 16,29-34; 22,16; 1 Pet 3,21). Bibelen 
lærer at barn gjerne kan bæres frem for Gud og velsignes av en menighetsleder 

(Mark 10,13-16; Matt 19,13-15; 1 Mos 48,14-20; Luk 2,27-34). Det er en fin 
handling, men det er dog ikke en dåp i bibelsk betydning. Det er først når en 
person selv bestemmer seg for å tro på og følge Jesus at en person kan bli døpt.  

 
”Kan man bli gjendøpt?” – Ideelt skulle en person bare trenge å bli døpt én gang etter sin omvendelse.  

En person i helliggjørelsens prosess trenger ikke døpe seg igjen hver gang de har 

syndet. Fottvettingen under nattverden er ment som en påminnelse om dåpen: 

”Den som er badet blitt døpt, trenger bare å vaske føttene, for han er ren over 

det hele.” (Joh 13,10, se v.14-15). Men i noen tilfeller finnes det grunn til 
gjendåp. En del har feilaktig tolket teksten i Ef 4,5 til å lære at man bare får bli 
døpt én gang. Men den personen som skrev Efeserbrevet viser gjennom sin egen 

handlemåte at det ikke var tilfellet (Apg 19,1-5). Det var noen personer fra 
Efesos som ble døpt av Johannes etterfølgere, men som ikke hadde forstått 
sannheten om Den Hellige Ånd (en veldig grunnleggende lære som Johannes 

selv underviste om – Matt 3,11; Joh 1,33). Dette ga grunn til gjendåp. En person 
som har blitt døpt uten å ha forstått dets betydning, eller som har lært seg nye 

grunnleggende sannheter i Bibelen gjør vel i å overveie gjendåp. Andre årsaker 
til gjendåp kan være frafall. Dåpen er som et bryllup med Kristus. Om man har 
skilt seg fra Kristus, levd i åpen synd eller meldt seg ut av menigheten, så trenger 

man gjendåp.   


