Foto av barnet

NAMN

Datum
Carlskyrkan

Klockringning
Psalm 248
Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå faders armar.

Ingen nöd och ingen lycka,
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.
Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.
Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena

Inledningsord
Bön
Markusevangeliet om Jesus och barnen.
Sång Ett mästerverk
Namngivning och bön

Doptal

Psalm 901
Lilla liv nu är du här
känner inte världen.
"Gud som haver barnen kär"
blir din hjälp på färden.
Gud har kallat dig vid namn
ger dig trygghet i sin famn
så att du kan växa
vis av livets läxa.

Lilla liv nu är du här
"himlen allt förklarar".
Alla barn hör hemma där
i det ljus som varar.
Jorden är din boning nu.
Hör ditt namn! Det är ju du
lilla liv unika
vad du gör oss rika.

Vatten hälls i dopfunten
Trosbekännelsen:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi
tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är
avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under
Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till
dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen
till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock
på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Dophandling
Sång
Förbön

Ljuständning
Gemensam bön:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
och förlåt oss våra skulder liksom
vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Välsignelsen
Psalm 899
Innan verkligheten vaknat har du vakat över mig
Innan första andetaget har jag andats djupt i dig
Innan innan innanför bor du i mitt hjärta
Innan någon visste om mig har du kallat mig vid namn
Innan stormarna bedarrat har jag vilat i din famn
Innan innan innanför bor du i mitt hjärta
Innan vågorna har lagt sig har du vaggat mig till ro
Innan någon öppnat dörren har du tänkt vart jag ska bo
Innan innan innanför bor du i mitt hjärta
Innan livet ens har börjat har du burit det till slut
Innan döden slutit in mig har du öppnat vägen ut

Innan innan innanför bor du i mitt hjärta
Slutord
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