Prekenforslag:
Dåpsbefaling = Misjonsbefaling

FORUTSETNINGER: Man må ha en

sted og oppdraget som foreldre og

gudstjeneste med dåp, og at prest/

faddere, samt menighet har fått, og

forkynner velger å forkynne ut fra

sagt ja til. Døpefonten og dåpsvannet

Bibelteksten som dåpsbefaling og

er en kilde til liv, ikke bare for oss, men

misjonsbefaling. (Dette er altså ikke

for alle mennesker. Det er derfor ikke

et trosopplæringstiltak, men en måte

unaturlig at dåpsbefalingen også er

å bruke dåpen i gudstjenesten til å få

misjonsbefaling. Del med andre det

sagt noe nytt om hva misjon er).

dere selv har fått.

Du trenger i tillegg et langt stykke blå

METODE: Preken og visualisering

chiffong / fløyel eller annet tekstil, som
kan symbolisere vannet/bekken, som

MANUS: Dette blir en kort preken

renner ut fra døpefonten.

om dåp og misjon. Om dåpen som
begynnelsen til noe. Om oppdrag

TIDSBRUK: 5 minutter.

og ansvar. Som visualisering kan du
trekke ut fra døpefonten, eller fra

MÅL: Å se og lære at dåpsbefalingen

en eske plassert ved døpefonten, et

og misjonsbefalingen er den samme.

langt stykke blått stykke tøy. Dra det

Å se, at fra dåpen og døpefonten går

nedover midtgangen mens du sier

det en vei ut i livet og ut i verden. At

noe om Jesu løfte om at ingen som

alle vi som er døpt ser at vi hører til på

kommer til ham skal støtes bort. Alle

den veien, og at vi har et felles oppdrag

er velkommen. Si dernest noe om

(mission). For alle dåpsbarna, men også

oppdraget kristne har fått; å dele troen

for alle dem som ikke er døpt og for

med andre mennesker. Faddere og

hele Guds verden.

foreldre har fått et slikt oppdrag, men
også resten av menigheten. Å dele

INNHOLD: Dette blir å regne som

troen i hver bygd og by, men også ute i

en preken/formidling der det tas

verden gjennom for eksempel å støtte

utgangspunkt i dåpen som har funnet

et misjonsprosjekt.
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