
Tidsram: 20-25 minuter. 

Matteus 3:13-17

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 
Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av 
dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall 
uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit 
döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds 
ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från him-
len sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”

Övriga läsningar: Jes 42:1-4,6-7, Apg 10:34-38

Bakgrund
Herrens dop avslutar jultiden, samtidigt markerar dopet början på Jesu offentliga 
uppdrag. Vid Jesu dop öppnas himlen och vi hör Guds röst tala. Jesus har öppnat 
en förbindelselänk mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Vi får veta 
något avgörande: Gud säger att Jesus är hans son, hans älskade son. Vi får höra 
om Guds kärlek, om hur han älskar sin son. Den helige Ande är nu med Jesus 
och bekräftar att han är kallad och utrustad för att ta på sig sin uppgift. När Jesus 
ber om att bli döpt, är det för att komma alldeles nära oss bristfälliga och syndiga 
människor. Han låter sig döpas för att bli ett med oss och låta oss bli räddade. 

I vårt eget dop föds vi in i det nya livet i Kristus och blir Guds barn. Vi tar emot 
Faderns barmhärtighet och vår kropp blir ett tempel för den helige Ande. Vi blir 
medlemmar i Guds familj, hans kyrka och får del av Kristi prästadöme (se Katol-
ska kyrkans katekes 1275 och framåt).

Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen vitt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut och 
kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga (finns i 
slutet av detta dokument). Skriv också ut bilden på Jesu dop. För att förmedla 
dagens evangelietext kan du ta med en blå duk (floden Jordan) pappersrullsfigurer 
eller ta med dukar/sjalar så att barnen kan kläs ut till Johannes döparen och Jesus.
Ta med en skål med vatten också.

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN
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VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa per-
sonligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper 
till med det?).

Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras 
namn.

Samla alla barn i en cirkel på golvet.

• Välkomna alla barn, så roligt att se er här!
• Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i 

så fall, fråga om åldern.

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ett ljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

• Nu har vi fått fint i vår mitt! 
• La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag? (vit – det är 

avslutningen på jultiden idag)

• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)
• Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)
• Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan vi 

lättare komma ihåg: Jesus, nu är du här! 
• Vi gör korstecknet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Ta Jesus-ikonen, titta på den och säg: Hej Jesus, jag är ….(ditt namn). Inbjud 
barnen att på detta personliga och direkta sätt också hälsa på Jesus.
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SÅNG
• Jesus, nu är du här! (se inspelning här)

Jesus, nu är du här!
Lär oss och var oss när.
Jesus, Jesus,
Jesus, du har oss kär.
    Musik: Ulf Samuelsson Text: Anders Piltz

VÅRT FINA HJÄRTA

Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar 
i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet tyghjärta). 
Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i (dela ut till var och en). Hur känns 
det?(Låt barnen komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett sådant 
här litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så lent och mjukt tycker jag att 
det känns inuti när man tycker riktigt mycket om 
någon. Eller när jag vet att någon tycker om 
mig. (Invänta respons, kanske barnen vill 
nämna någon de tycker om t ex). När jag 
tänker på hur mycket Jesus älskar mig, 
då känns det också gott (mjukt/lent) inu-
ti. Då vill jag ge något tillbaka till Jesus. 
Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra 
hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra 
likadant. 

Kateketen ställer sig på knä framför bilden av 
Jesus och lägger lugnt och stilla sitt hjärta i korgen. 
Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant. 
Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge 
ifrån sig hjärtat kan man säga: Då får det hjärtat ligga och 
ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till Jesus 
nästa gång?

När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, 
att du har oss kär.

DAGENS TEMA: JESUS BLIR DÖPT I JORDAN

Sjung Halleluja (se inspelad version här)

Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
  (melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)
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Ta fram en skål med vatten, låt vattnet glida genom dina fingra, inbjud 
barnen att känna på vattnet och fråga:
• Vad tänker ni på när ni känner på vattnet? (låt barnen associera fritt)

Tala om vattnet som livgivande, att vi inte kan klara oss utan vatten. Att 
männi-skokroppen består av vatten, att särskilt i torra områden, där det 
är öken, där är behov av vatten extra stort...

Sjung Halleluja (se inspelad version här)

Halleluja, halleluja prisa Gud.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
            (Melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad)
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
 
Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på 
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och 
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi 
• ”Ära vare dig, Herre”.  

Förmedla evangeliet genom en enkel dramatisering. Lägg en brun duk 
som får föreställa öknen och tala om öknens torrhet, dess het-ta, dess 
brist på vatten. Hur viktigt det var med floden Jordan...

Inbjud två av barnen att vara Jesus och Johannes döparen. Det går 
också bra att använda pappersrullsfigurer, se längst bak.

Lägg den blå duken i er mitt. Ställ dit en skål med vatten.
• Detta är flodenJordan, en flodsom går genom det heliga landet. Myck-
et vat-ten rinner i Jordan.

Ös vatten ur skålen med din hand, låt det rinna ner i skålen 
igen. Led fram det barn/figur som är Johannes döparen.

• En dag stod Johannes döparen vid floden Jordan.
• Då kom Jesus till Jordan, till Johannes.

Inbjud det barn som agerar Jesus att komma fram. 

• Jesus ville att Johannes skulle döpa honom. Men Johannes skakade 
på hu-vudet och sa:
• Inte ska väl du döpas av mig, det är ju du som är Jesus, Guds son, 
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• Då gick Johannes med på det och öste vatten ur Jordan över Jesus.

Ös vatten ur skålen och be den som agerar Jesus att hålla fram sina händer, så 
att det kommer vatten på dem.

• När Jesus döptes, öppnades himlen, den helige Ande kom ned som en duva 
över Jesu huvud och en röst hördes: Detta är min älskade son!

Tacka de barn som ev hjälpt till med dramatiseringen och låt dem gå tillbaka till 
sina platser. Lägg fram bilden av Jesu dop (se längst bak i dokumentet) på den 
blå duken och fortsätt samtala med barnen.

• Vems röst var det som hade sagt: Detta är min älskade son! (det var Guds 
röst)

• Hur tror ni Jesus tänkte när han blev döpt? (lyssna)
• Kommer ni ihåg ert eget dop? (antagligen inte!) Kanske när något syskon 

döptes?
• Vi blev också döpta, som Jesus! De flesta av oss döptes när vi var riktigt små. 

Det var våra mammor och pappor som tog med oss till Kyrkan för att låta oss 
bli döpta. 

• Vad hände när vi blev döpta? (lyssna)
• Ja, vi får också vatten över huvudet. Tre gånger öser prästen vatten över vårt 

huvud. Vad säger prästen då? (lyssna och komplettera: Jag döper dig i Fad-
erns och Sonens och den helige Andes namn. 

Ös tre gånger vatten ur vattenskålen och säg orden. 

• Är det någon som har sett vatten i kyrkan idag? (ja, vigvattenskålen)
• Just det. När vi doppar fingrarna i vigvattenskålen gör vi också korstecknet 

och säger I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Då blir vi på-
minda om vårt dop.

• Det var när vi döptes som vi blev Guds älskade barn och fick tillhöra hans 
familj, Kyrkan.
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Låt barnen viska i varandras öra: Du är Guds älskade barn.

Förklara:
När Jesus blivit döpt och fått veta att han var älskad av Gud, kunde han börja sitt 
uppdrag. Så är det med oss också: vi är döpta och vi har fått veta att Gud älskar 
oss, det gör att vi kan leva så som Gud vill!

SÅNGER (Se inspelade sånger här)

• En fin sång som passar till dagens tema är ”När jag var liten, bara så här”
• Vi sätter oss i ringen
• Vem är det som kommer på vägen?

Extra aktiviteter:
• Om du vill kan du ta med föremål från dopet och samtala om dem: dopljuset, 

dopklänningen och krismat. 
• Du kan också samtala om barnens egna dop, exempelvis genom att låta 

några föräldrar berätta hur det gick till när barnen döptes, kanske genom att 
visa bilder.

• Om ni inte har er samling under mässan, är det naturligtvis fint att gå in i kyr-
kan med barnen, doppe fingrarna i vigvattenskålen, berätta om att vigvattnet 
påminner oss om vårt dop och att titta på dopfunten. 

• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning. 

AVSLUTNING

Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Hjälp mig i all nöd och fara.
Låt din ängel mig bevara.
Du min trygghet alla dar
du är evigt hos mig kvar. 
    Margareta Melin 



7

Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).

I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till nästa 
gång!

För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu bar-
nen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser 
att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

Jesus, nu är du här!
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