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Studieoplæg 9: Dåben
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med dåben.

Tekstlæsning
Læs indledningsvis afsnittet i Katekismus Updated (KU). Side 28-30 i udgaven med billeder eller side 18-19 
i udgaven uden billeder.

Dåben er både et nådemiddel og et sakramente.

Intro om nådemidlerne
Se introafsnit i studie 8, som handler om Guds ord.

Intro om sakramenterne
Dåben er et sakramente; det vil sige et ”synligt tegn på en usynlig virkelighed; en hellig handling, 
der er indstiftet af Jesus Kristus og tjener menigheden som et virksomt middel for den guddom-
melige nåde” (Fra Teologisk Ordbog, Lohses Forlag).

Kirken er af Gud betroet to sakramenter, dåben og nadveren. Det, som gør dem til sakramenter, er, 
at Jesus har knyttet ydre tegn til disse nådemidler, nemlig vandet i dåben og brødet og vinen i nad-
veren. Ordene fra Gud, som siges i forbindelse med dåb og nadver, og det ydre tegn i forening med 
ordene, gør dåb og nadver til sakramenter.

Indgang

 Opgave 1
 Indled med at tage en runde, hvor I hver især kort fortæller, hvad dåben betyder for jer.

Zoom ind

Hvad er dåben?

 Opgave 2
 Hvad betyder sætningen: ”Dåben … er det vand, som er omfattet af Guds befaling”?
 Hvad betyder sætningen: ”Dåben … er det vand, som er forbundet med Guds ord”?

 
 Opgave 3
 Hvilke af følgende udsagn om dåben, mener I, er sande:

 - I dåben bliver vi kristne.
 - I dåben er det Gud, som handler suverænt; mennesket tager blot imod.
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 - I dåben bekender den, som skal døbes, sin tro og siger ja tak til Guds frelse i Kristus og til fælles-
  skab med Gud i tro og lydighed.
 - Uden en levende tro gavner dåben intet.
 - Dåben er nødvendig til frelse.
 - Dåben er det synlige tegn for den døbte på, at han virkelig er indlemmet i Guds folk.

Hvad gavner dåben?

 Opgave 4
 Hvordan kan vi være sikre på, at dåben virkelig giver det, som ’påstås’ i teksten i Katekismus Updated?

 Hvordan er sammenhængen mellem dåb, tro og omvendelse? Hvad er fx vigtigst?

 Forklar med egne ord, hvad Jesus mener med ordene i Mark 16,16.

Hvordan kan vand gøre så meget?

 Opgave 5 
 Hvad har I at sige til følgende postulat: ”Hvis vi forkynder, at dåben frelser, giver vi mennesker en falsk
 tryghed. Alt for mange er lullet i søvn via en forkyndelse af, at alt er i den skønneste orden mellem Gud
 og mig, når bare jeg er døbt.”?

 Hvordan skal vi forstå Paulus’ formulering: ”Han frelste os ved det bad, der genføder og fornyer ved
 Helligånden …”?

 Hvordan er – ud fra teksten i Katekismus Updated – samspillet mellem:
 a) Guds ord, som lyder ved dåben,
 b) vandet, som bruges ved dåben,
 c) troen på det, som siges og sker i dåben?

 Hvilken trøst er der at hente i dåben for det menneske, som er anfægtet i troen?

Hvad betyder det, at der bruges vand ved dåben?

 Opgave 6
 Det gamle menneske blev druknet i dåben – jf. Rom 6,4. 
 Hvorfor taler Katekismus Updated så om, at synden i os (det gamle menneske) alligevel daglig skal
 druknes og dø? 
 Hvad ligger der i begrebet ”den daglige omvendelse”?2
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Zoom ud
 

 Opgave 7
 Situation: Du har fået en rigtig god kontakt med Jens, som er kommet til tro på Jesus, via en menig-
 hedslejr i jeres lokale kirke. Jens læser rigtig meget i Bibelen, og han er som fuldstændig forvandlet.
 Han har helt grebet frelsen og friheden hos Jesus, og han er utrolig ivrig efter at lære Jesus og evan-
 geliet endnu bedre at kende. Du og Jens har lavet en studiegruppe ud fra Katekismus Updated. Nu er I
 kommet til afsnittet om dåben. 
 
 Efter at have læst versene fra Mark 16,16 og Tit 3,5-7 udbryder Jens: ”Disse vers chokerer mig. Jeg er jo
 ikke døbt. Betyder det, at jeg går fortabt, hvis jeg dør lige nu? Jeg troede, at det er det, som Jesus gjorde
 på korset for mig, som betyder alt!?” 

 Hvad har du/I at sige til Jens? 

Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Hvad har du fået ud af dette studie?

- (Hvis du er døbt.) Hvilken glæde og gavn har du af din dåb i hverdagen?

- Hvilken plads har den daglige omvendelse i dit liv?

 Opgave 8
 Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres
 tanker med hinanden og derefter bede og takke.


