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Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår. Amen.
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Dopet sker på Jesu uppdrag
Jesus säger:
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut
och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud
jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matteus 28:18–20

Jesus tar emot våra barn
Evangeliet berättar:
Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han
förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra
dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som 
inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig ditin.” Och 
han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Markus 10:13–16

Till de vuxna
Evangeliet berättar:
”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn  
och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte 
omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmel
riket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i 
himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn 
tar emot mig.”

Matteus 18:1-5

Fader, du som livet tänder,
tag i dina goda händer
detta späda mänskoliv.
Kristen tro, som allting vinner
och det ljusa målet hinner,
åt ditt barn till gåva giv.
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och tillhör Svenska kyrkan.
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