
Bibel-læsning og samtale i familiegrupperne   
 

 Ved spørgsmål kontakt Lone Møller-Hansen,  
email lone@baptistkirken.dk, mobil 23474015 eller fastnet telefon 56 95 10 15 

4. oplæg – Jesus’ dåb 
 

Forslag til indledende bøn på dansk og chin/burmesisk: (I må også meget gerne bede frit) 
Almægtige Gud og skaber 
Jesus Kristus, vor frelser og forløser 
Livgiver Ånd, der er os ganske nær 
Treenige Gud 
Vi takker dig for dagen i dag og for fællesskabet her 
Tak for vores kirke og alle som kommer dér. 
Tak for alle dem, der er gået forud for os og alle dem, der kommer efter. 
Tak for mangfoldighed, hjælp os til at tage imod den gave, vi er til hinanden. 
Amen  

 

Læs teksten højt på både burmesisk/chin og dansk: 
Matthæus ev. 3:13-17 
Johannes 1:29-34 
 
Bed en kort bøn, f.eks.: 
Herre Jesus 
Tak at du vil åbenbare dig for os igennem din Hellige Ånd.  
Undervis os igennem denne tekst og tal til vore hjerter. 
Amen 
 

Stilhed i 5-10 minutter, hvor man sidder og mediterer over bibelteksten 
 

Start samtalen med, at én fortæller børnene, hvad historierne handler om, helt kort og enkelt. 
 
Spørgsmål: 
Overskrift: Hvad tror du, der sker i dåben? 
Johannes døber Jesus.  
Johannes prædiker om omvendelse og døber i vand, men samtidig siger han, at der kommer en 
anden, som vil døbe med Helligånd og ild. 
Hvorfor tror du/I, at Jesus skulle døbes, for han er jo det eneste menneske, der ikke er syndig?  
Vi andre skal døbes ligesom Jesus blev… måske blev han døbt for at ingen af os skal kunne sige, at 
vi ikke har brug for at blive døbt? Når Jesus skulle døbes, så skal vi vel alle døbes! 
Læs Apostlenes Gerninger 2:38. Baptister bliver døbt med det, vi kalder bekendelsesdåb, fordi vi 
erkender, at vi har brug for Gud i vores liv, for tilgivelse og en ny start sammen med Jesus (og den 
treenige Gud). Vi bekender med dåben, at Jesus er Herre og Frelser i vores liv. 
Jer, der er døbt, skal fortælle især børnene, hvad jeres dåb betyder for jer? 
Som baptister anser vi dåben for indgangen til tjeneste. Her får vi vores udrustning; Helligånden. 
Læs 1. Korintherbrev 12:7. Hvad betyder det, at det er til ”fælles gavn”? 
Dåben bliver indgangen til Jesus’ tjeneste.  
Ser du også din egen dåb som en indgang (ordination) til tjeneste?  
 
Slut med at bede sammen, inddrag gerne børnene og dét, I har snakket om. I kan også bede 
Fadervor sammen. 


