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&  43 œ œ œ œ
1  Tryg - ga - re kan

œ œ œ œ
ing - en va - ra

œ œ
än Guds

&  œ œ
lil - la

œ œ œ œ
bar - na - ska - ra,

œ œ œ œ
stjär - nan ej på

&  œ œ œ œ
him - la - fäs - tet,

œ œ œ œ
få - geln ej i

œ œ œ œ
kän - da näs - tet.
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2.  Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

3.  Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

4.  Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

5.  Vad han tar och vad han giver,
samma fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

h ä l s n i n g p å d o p d a g e n
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Hej!

s å f o r t t i d e n g å r.  Det är ett år sedan ditt barn döptes. 

Vid dopet tog ditt barn emot en gåva från Gud, så stor att den inte enkelt går att 

beskriva. Barnet fick löfte om en evig vän i Gud. Prästen – och kanske också föräldrar 

och faddrar – lade sina händer på barnets huvud och bad för dess liv och framtid. Vatten 

östes tre gånger på huvudet, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ditt barn 

nämndes vid namn, för att visa att denna gåva gäller just detta barn. Precis så som det är. 

Dopgudstjänsten, liksom de flesta gudstjänster, slutade med Guds välsignelse.

Herren välsigne oss och bevare oss.

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 

Ditt barn är sett av Gud, tilltalat av Gud och välsignat. Om du vill kan du själv använda

välsignelsens ord om du och ditt barn ber. Att tända ett ljus, sjunga en sång, be en bön 

och läsa välsignelsen ger en trygg och igenkännande rytm även för de yngsta barnen.  

Det tar säkert inte lång tid innan ditt barn själv frågar efter det – om du skulle glömma. 

Känner du att du vill ha hjälp och idéer om hur du kan be. Tag kontakt med oss i 

din församling. Vi hjälper dig gärna. Dessutom finns det så mycket annat som händer 

i församlingen som du och ditt barn kan ha glädje och nytta av. Välkommen! 

Guds välsignelse på den första dopdagen!

Varmt välkommen till din församlings olika aktiviteter och gudstjänster

Församling

Telefon

Webbsida
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