Forældres og fadderes bøn.
Vor Gud og Far!
Tak for den gave, det er for os
at være forældre og faddere
til det barn/de børn,
der lige er blevet døbt.
Vi tænker på det under, vi ser i barnet;
på den glæde, det giver os;
og på de ønsker vi har for dets liv og lykke.
Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for barnet;
og hvilke veje, det skal gå.
Men du deler vores glæde
og bærer vores bekymring.
Vort barn er dit.
Det gør os trygge.
Vi beder dig:
Hjælp os i det ansvar, der nu er vores,
så vi må blive gode forældre og faddere,
og hjælpe barnet til tillidsfuldt at tro på dig
og leve i din kærlighed.
Amen.

Forældrebønnen
Herre vor Gud, himmelske Far!
Vi takker dig for vores barn,
for det under, du har lagt i vore hænder,
og den tillid, du har vist os.
Tak for, at han/hun kom godt igennem fødslen,
og at du lod glæden fødes af smerten.
Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for ham/hende,
og derfor beder vi dig:
Tag ham/hende ind i din nærhed,
lad ham/hende ikke møde mere ondt,
end han/hun kan bære.
Giv ham/hende din Helligånd
og velsignelse i dåben,
så han/hun altid må høre dig til,
kende din styrke
og får hjælp til at leve i sandhed og kærlighed
alle sine dage.
Amen.

Jesus, tak fordi (børnenes navne) nu er døbt i dit navn,
der er større end alle navne og giver os plads i Guds rige.
Tak fordi de ikke bare bærer deres eget navn,
for det er ikke din mening at mennesker skal leve ensomt.
Tak fordi de ikke kun er knyttet til deres egne familier og deres navne
for menneskers liv er kort, og navne bliver glemt.
Men i dit navn er alt det, vi håber på og ønsker for dem,
at de hører sammen med dig
og at deres navne altid er husket af Gud,
din og vores far, som er i himlen.
Amen

