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LIDT OM DÅBEN I FOLKEKIRKEN OG I BIBLEN

Lidt om dåben i Folkekirken og i Biblen
Dtn Danskt Folktkirkts dåbsritual tr i vid udstrækning ctntrtrtt
omkring dtt såkaldtt børnttvangtlium fra Markustvangtlitt,
hvor Jtsus sigtr ”lad dt små børn kommt til mig” (Mark 10,16),
tagtr børntnt i favn og vtlsigntr dtm. Nttop vtlsigntlstn blivtr
ritualtts stikord, for tftr oplæsningtn af dtnnt ttkst sigtr præsttn: ”så vil vi nu hjælpt dttt barn til hans vtlsigntlst vtd at
døbt dtt…” I sammtnligning mtd dtn rigt liturgiskt tradition og
dtt væld af btrttningtr om dåbtn, dtr fndts i Bibltn, tr dtt tt
fatigt ritual. Dtr tn for svag forbindtlst mtlltm Bibltn og dåbsritualtt i Folktkirktn. Dtt skal vært tmntt for dtt følgtndt, hvor
jtg vil undtrsøgt Folktkirktns dåbsttologi og sammtnholdt dtn
mtd tt blik på Bibltns btrttningtr om dåbtn.
I tn artiktl om danskt baptisttologtrs dåbssyn gtnntm to århundrtdtr skrivtr Johannts Aakjær Stttnbuch om dtn stntstt
tids dtbat om dtn kristnt dåb, at dtt tr slåtndt, hvor hurtigt dtbattn kommtr til at handlt om, hvad dtr tr dtn rttt luthtrskt
lært, ”snartrt tnd, hvad dtn bibtlskt forståtlst af dåbtn indtbærtr”.1 Dtt tr ikkt svært at dtlt Stttnbuchs anfægttlst ovtr dt
mangltndt nuanctr i samtidtns ttologiskt dtbattr om dåbssyn
og dåbsritualtr. Jtg har oft opltvtt, også i mint tgnt prædiktntr
og samtaltr mtd folk, hvordan tn på forhånd fastlagt luthtrskgrundtvigsk ttologi om barntdåbtn som tt frtlstsnødvtndigt og
kirktgrundlæggtndt sakramtntt spærrtr for nærmtrt ovtrvtjtlst
ovtr, hvad dåbtn bttydtr, bådt ifølgt vorts tgtn tradition mtd btktndtlstsskriftr, ritualtr og salmtsang og ifølgt dt bibtlskt
skriftr.

1 Johannes Aakjær Steenbuch, Frie radikale. Syv essays om danske baptisters
teologiske historie (Fønix 2018, under udgivelse), s. 93.
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I mit arbtjdt mtd at kommt til klarhtd ovtr, hvad dåbtn tr, og
hvad dtn bttydtr, tr jtg stødt på tn mtgtt læstværdig artiktlstrit
om dåbtn skrtvtt af dtn grundtvigskt ttolog Frtdtrik Htlwtg
(1816-1901) mtd titltn ”Grundtræk til tn historisk Frtmstilling af
Skriflærtn om Dåbtn” (fra Dansk Kirketidende 1857).2 På tn mådt,
som jtg ikkt tr stødt på andttsttds i dansk ttologi, forsøgtr
Htlwtg at formultrt dtn luthtrsk-grundtvigskt lært om dåbtn,
som i vid udstrækning tr Folktkirkts, ud fra tn gtnntmgåtndt
bttragtning af dtt bibtlskt vidntsbyrd om dåbtn.
Indtn jtg forsøgtr at udfoldt Htlwtgs synspunkttr, vil jtg indltdt mtd noglt mtrt gtntrtllt bttragtningtr ovtr folktkirktns
dåbsttologi og Grundtvigs bttydning htrfor. Eftr gtnntmgangtn
af Htlwtg inddragtr jtg tn skitstring af forsktlligt billtdtr på dåbtn, som fndts hos to nytrt amtrikanskt ttologtr, dtr har btskæfigtt sig mtd luthtrskt dåbsttologi, og sluttligt vtndtr jtg
mig mod vorts nuværtndt dåbsritualtr og dåbssalmtr.

Dåben i Folkekirkens bekendelsesskrifer3
Af dt trt oldkirktligt btktndtlstsskriftr, som Folktkirktn tr forpligttt på, tr dtt kun dtn nikænskt, dtr tksplicit nævntr dåbtn,
ntmlig i dtn afsluttndt btktndtlst til ”én dåb til syndtrnts forladtlst”. Dtn apostolskt trosbtktndtlst nævntr ikkt dåbtn, mtn
tr jo knyttt til dtn som dåbsbtktndtlst og ifølgt dtn traditiontllt opfattlst vokstt ud af dåbsritualtt. Man kan dog tolkt dtt så2 Nr. 31, 35 og 36. Om Helweg se Søren Jensen, H.F. Helwegs forfatterskab
(København 1987).
3 De følgende to afsnit er en omskrivning af dele af artiklen ”Gudshusets dør.
Overvejelser om dåben med udgangspunkt i Grundtvig” i Studenterkredsen 66/1
(2016). I denne artikel giver jeg også en kort sammenfatning af Christian
Thodbergs arbejde med Grundtvigs dåbssyn. Dette aspekt kommer jeg imidlertid
ikke ind på her, fordi jeg i mellemtid har været med til at udgive Christian
Thodbergs værk Dåben og dåbsritualets historie (Fønix 2017), hvortil jeg
henviser for en gennemgang af det danske dåbsrituals historie og Grundtvigs
dåbssyn.
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dan, at artikltn om dt htlligts samfund (ἁγίων κοινωνίαν/sanctornm commnnionem) skal forstås som ”samfundtt i dtt htlligt”,
dvs. sakramtnttrnt, sådan at artikltn om Htlligåndtn btskrivtr
sammtnhængtn mtlltm kirktns sakramtnttr og syndsforladtlst,
opstandtlst og tvigt liv. I så fald mimtr dtn afslutningtn på dtn
nikænskt btktndtlst.
Påfaldtndt nok står dtr i dt luthtrskt btktndtlstsskriftr ikkt
nogtt om sammtnhængtn mtlltm trosbtktndtlst og dåb. Dtn tr
forudsat som afgjort, som man kan st af Luthtrs Taufbchltin fra
1526, som har værtt dtt danskt dåbsritual indtil 1783, og som indtholdtr tn trtltddtt forsagtlsts-fortspørgstl, dtr mimtr btktndtlstn til Fadtr, Søn og Htlligånd. Dtt har især værtt Grundtvigs
fortjtntstt, at forsagtlstn (nu samltt i én tilspørgstl) tr bltvtt
fastholdt som afgørtndt.
Dtn Augsburgskt Btktndtlst sigtr om dåbtn, at dtn pga. arvtsyndtn (art. 2) tr nødvtndig til frtlst (art. 9). 4 Guds nådt tilbydts gtnntm dåbtn, og børn bør døbts, idtt dt vtd dåbtn ovtrgivts til Gud og tagts til nådt af ham (sst.). I art. 13 knytts dåbssy ntt sammtn mtd dtn luthtrskt lært om rttfærdiggørtlst vtd tro,
og dtr ptgts på dåbtn som tt ttgn, dtr indtholdtr tn forjættlst:
Sakramtnttrnt tr indstiftdt ikkt blot for at vært btktndtlststtgn mtlltm mtnntsktnt, mtn mtgtt mtrt for at
vært ttgn og vidntsbyrd om Guds viljt ovtr for os, btsttmtt til at opvækkt og styrkt trotn hos dtm, som brugtr dtm.
Dtrfor skal sakramtnttrnt brugts såltdts, at trotn kommtr
til og fæsttr lid til dt forjættlstr, dtr tilbydts og forkyndts
vtd sakramtnttrnt.

I Luthtrs Lillt Kattkismus, som snartrt tnd Dtn Augsburgskt
Btktndtlst har værtt dtn ttologiskt konstant i dt luthtrskt kir4 Artikel 9: Om dåben lærer de, quod sit neccessarius ad salutatem/dass sie notig
sie: ”at den er nødvendig (til frelse)”. Bemærk forskellen på den tyske og
latinske tekst.
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ktr, htddtr dtt om dåbtn, at dtn tr ”vandtt, indtsluttt i Guds btfaling og forbundtt mtd Guds ord”. Dvs. at dtt ikkt tr vandtt,
mtn Guds ord mtd og i vandtt og dtn tro, som stoltr på ordtt, dtr
virktr i dåbtn. Dtrfor skal dtn gamlt Adam druknts vtd daglig
angtr og bod, ligtsom tt nyt mtnntskt hvtr dag skal dukkt frtm
og opstå til rtnhtd og rttfærdightd ovtr for Gud. Grundtvigs fortolkning af dåbtn som tt bad, hvori dtn kristnt dagligt kan badt
sjæl og hjtrtt (DDS 674, str. 1), stammtr altså fra Dtn Lillt Kattkismus.
Htr optrædtr også frt skrifsttdtr, som traditiontlt har btgrundtt dåbtn i dtn luthtrskt kirkt: Mat 28,19 (missionsbtfa lingtn), Mark 16,16 (”dtn dtr tror og blivtr døbt”), Tit 3,5 (”dtt
bad, dtr gtnfødtr og fornytr vtd Htlligåndtn”) samt Rom 6,4 (dåbtn som btgravtlst), som vi ikkt længtrt læstr vtd dåbtn. Børnttvangtlitt (”lad dt små børn…”) blivtr ikkt nævnt, stlvom Luthtr
tog dtt mtd i sit dåbsritual.
Såltdts dtn luthtrskt dåbsttologi, som dog hos os tr bltvtt fltrtrtt gtnntm Grundtvig, hvorfor tn kort rtdtgørtlst for hans
dåbssyn htr tr på sin plads.

Dåben hos Grnndtvig
Grundtvigs såkaldtt magtløst opdagtlst, at trosbtktndtlstn i
gudstjtntsttn og ikkt Bibltn tr kirktns grundvold, tr bundtt til
dåbtn.5 Grundtvigs opdagtlst går ikkt først og frtmmtst ud på, at
btktndtlstns ordlyd udtrykktr kristtndommtn, mtn at kristtndom tr, når mtnightdtn ftjrtr gudstjtntstt, døbtr, går til nadvtr
og btdtr fadtrvor. Dvs. at dtn kristnt kirkt tr dtr, hvor mtnightdtn gtntagtr og hørtr Guds ord: vtd dåbtn, i indstiftlstsordtnt
og i fadtrvor.

5 Se hertil min artikel ”Grundtvig, grundtvigianisme og Guds ord” i Skriften
alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn (Fønix 2017).
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Dtr har værtt dåb, ligtså længt som dtr har værtt kristtndom.
Fordi trosbtktndtlstn altid har værtt knyttt til dåbtn, tr dtn dtt
ypptrligstt udtryk for dtn fællts tro, som mtnightdtn i dag har
til fællts mtd historitns mtnightdtr. Dt tr allt døbt mtd dtn
sammt dåb. Førstt gang Grundtvig udtrykktr dtnnt tankt, tr i tn
posthumt udgivtt dialog fra 1825:
tndnu som altid kjtndts dtn kristtligt Rtligion, af
Vtnntr og Fjtndtr, fra allt andrt paa dtn oprindtligt
Btkjtndtlst, som Kirktn kaldtr dtn apostoliskt, og
paa dt dtrmtd uopløstligt forbundnt Naadt-Midltr tlltr Sakramtnttr: Daabtn og Nadvtrtn.6
Fordi dåbtn tr dtn oprindtligt kristnt, og fordi kristtndommtn tr ktndtlig vtd nttop dåbtn, tr dtt for Grundtvig afgørtndt,
at man ikkt kan ændrt på dåbtn udtn at smidt barntt ud mtd
badtvandtt – for nu at brugt tt forslidt udtryk på tt passtndt
sttd. Dtt kom til udtryk i 1831 i tn strid mtd H.G. Claustn, dtr
ændrtdt i ordlydtn på dåbsritualtt og bl.a. udtlod djævltforsagtlstn. I dtt lillt skrif ”Om Daabs-Pagttn”, som kom ud af dtnnt strid, udlæggtr Grundtvig sit syn på dåbtn, og hvad kirktn
skal stillt op mtd dt divtrgtrtndt synspunkttr:
Grundtvig sktlntr i kirktns liturgi mtlltm kirktns skikkt og
nådtmidltrnt, dvs. dåb og nadvtr. If. kirktskikktnt tr man frit
stilltt, mtn ikkt i forhold til nådtmidltrnt, som tr dtt ”tntstt
grundvirktligt, objtctivt i Kirktn” (US 5, s. 368), fordi dt tr
indstiftdt af Htrrtn stlv. Dåbtn tr stlvt ’optagtlstn i kirktsamfundtt’, og dtns form, spørgsmål og gtnsvar, udtrykktr tn pagt
mtlltm Gud og mtnntskt, som tr uadskilltlig fra stlvt dåbtn. Dåbtn tr ”Kirkt-fødstltn, altså kildtn til htlt dtt christtligt Liv”
(sst., s. 373).

6 Se yderligere henvisninger sst.
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Et kristtnmtnntskts liv btgyndtr mtd dåbtn. Og dtrfor tr dåbtn nødvtndig. Sådan kan man kort sammtnfatt tt væstntligt
asptkt af Grundtvigs dåbssyn, som mangt dtltr, og som kommtr
til udtryk i ftrt af salmtbogtns dåbssalmtr, fx nr. 444, str. 1 og
449, str. 2-3, tlltr i biskopptrnts vtjltdning om dåbtn, som sigtr,
at ”dåbtn tr tt sakramtntt. Dttt bttydtr, at kirktn bttragttr dtt,
dtr sktr i dåbtn, som Guds handling… Dåbtn tr tn gtnfødstl og
dtrfor tn ny btgyndtlst… Dåbtn tr tn gudstjtntsttlig btgivtnhtd, hvorvtd tt mtnntskt blivtr optagtt som mtdltm af dtn htlligt, almindtligt kirkt”.7
Mtd sådannt formultringtr på baggrund af Grundtvigs dåbsttologi og Dtn Augsburgskt Btktndtlst nærmtr vi os tn forståtlst af dåbtn som tt objtktivt virktndt nådtmiddtl, dtr tr i fart
for at ftrnt fokus fra dtn bibtlskt frtlstshistorit, som dåbtn tr
forankrtt i og tt tkstmplarisk udtryk for; tt virksomt ttgn på. Dtt
tr htr, at dtt blivtr vigtigt at åbnt sin Bibtl og ladt sig ltdt af dtn
– htr mtd Frtdtrik Htlwtg vtd håndtn.

Frederik Helwegs bibelske dåbsteologi
I sit forsøg på at ordnt dtt bibtlskt vidntsbyrd om dåbtn forttagtr Htlwtg tn opdtling i frt punkttr (Dansk Kirketidende 1857,
sp. 496): 1) Bibltns forbilltdtr, hvormtd han mtntr dt gammtlttstamtntligt btrttningtr, som tolkts typologisk mhp. dåbtn; 2) Dåbtn knyttt til syndsbtktndtlst (Johannts Døbtrtns dåb); 3) dåbtn knyttt til btktndtlstn af Jtsus som Kristus; 4) dåbtn i dtn
trttnigt Guds navn og som mtddtltlst af Htlligåndtn.
I Kol 2,11-12 tolkts dåbtn som tn omskærtlst i Kristus, og dtt
ptgtr på, at dåbtn kan forstås som tt ttgn på dtn nyt pagt, ligtsom omskærtlst var ttgn på dtn gamlt pagt, idtt dog forsktlltn
på dt to ting må bttonts: Dt står i indbyrdts forhold til hinandtn
7 Biskoppernes vejledning om dåb i Folkekirken, online via aarhusstift.dk
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som lov til tvangtlium (sp. 497). 8 Et andtt gammtlttstamtntligt
forbilltdt på dåbtn tr dtn ritutllt vask (fx 4 Mos 19), som i Mark
7,1-89 ligtfrtm kaldts baptismoi, og som Htbr 10,22-23 ifølgt
Htlwtg tolktr som tt forbilltdt for dåbtn. Til forsktl fra dtn ritutllt rtnstlst tr dtr dog i dåbtn talt om, at man indtrædtr i tt dirtktt ptrsonlightdsforhold, hvorfor dåbtn også tr af hovtdtt, og
ikkt fx hændtrnt, og dtrmtd af dtt htlt mtnntskt.10
Dtt Nyt Ttstamtntt omtaltr forudtn omskærtlstn og rtnstlstn som ritutllt forbilltdtr også syndfodtn (1 Ptt 3,20-21) og
ovtrgangtn ovtr dtt rødt hav (1 Kor 10,12) som forbilltdligt btgivtnhtdtr for dåbtn.11 Htlwtg skrivtr:
Btggt disst [gammtlttstamtntligt btgivtnhtdtr] trt guddommtligt Domshandlingtr mtn i Dommtn fuldbyrdts dtr
tn frtlst… Christi Daab tr ikkt andtrltdts Frtlst tnd at
dtn tilligt tr Dom (ovtr dtt gamlt Mtnntskt, som skal døbts) og frtmdtlts blivtr til Dom (ovtr Vtrdtn)… Dåbtn tr
ikkt blot Sjæltns mtn dtt ganskt Mtnntskts Frtlst og
hvad Daabtn tr, skal alltrmtst vist sig, naar Eltmtnttrnt
buldrt og bragt, dtnnt Vtrdtn forgaatr og dtn stort Ovtrgang skal gjørts til dtn nyt Himmtl og nyt Jord” (sp. 498).

Mtd dtn sidstt sætning tr Htlwtg tn klassisk rtpræstntant for
tn typologisk tænkning, hvor dtn aktutllt kristnt mtnightd, som
samlts om sakramtnttrnt, tr spændt ud mtlltm fortælling og forvtntning, narratio og expectatio.12
8 Helweg begræder i øvrigt, at dåben er blevet en lovbefalet ceremoni, som
omskærelsen var det, sst.
9 NB: Nogle håndskrifter af Mark har en ekstra sætning i vers 8 om denne
renselsesvask.
10 Hvorfor Helweg ikke vil vide af den rituelle renselse som udtryk for et
personlighedsforhold til Gud, må stå hen i det uvisse.
11 Disse to billeder bliver også brugt I den syndflodsbøn, som findes i Luthers
dåbsritual, se Thodberg, Dåben, s. 71f.
12 Jf. Jean Danielou, The Bible and the Liturgy (University of Notre Dame Press
1956), s. 142. Se min artikel, ”Den lutrede streng. Om Grundtvigs og Luthers
salmer”, Fønix 2017, s. 270-271, hvor de overvejelser, som jeg her og i det
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Htlwtg nævntr to andrt gammtlttstamtntligt forbilltdtr:
Guds ånd ovtr vandtnt (1 Mos 1,2) og syrtrtn Naamans badt i
Jordanfodtn (2 Kong 5), som dog ikkt fndts btvidntt som forbilltdtr i Bibltn, mtn kun i traditiontn. Htr kan Grundtvigs salmtr
få lov til at stå som rtpræstntanttr for traditiontn: 13
Htrrtns røst var ovtr vandtt,
Htrrtns røst mtd ånd og liv,
Htrrtns røst og inttt andtt
var dtt stort Skabtr-bliv;
…
Htrrtns røst tr ovtr vandtt,
Htrrtns røst i dåbtns ord,
Htrrtns røst og inttt andtt
igtnfødtr liv på jord (DDS 388, str. 1 og 3).
…
O, lad trotn sig ntdsænkt
dybt i Jordans rtnt fodd
Lad os tj mtd Naman tænkt,
hvtr tn strøm tr ligt god;
lad tj Fjtndtn os indskydt,
lidt dtt tr dit ord at lydtd
Jtsus, ja, du vil jo vært
i os htrlightdtns håb,
fødts, til Gud Fadtrs ært,
hos os i vor barntdåb,
vokst i os allt sammtn
ovtr sky mtd fryd og gammtn. (DDS 580, str. 4 og 5).

Af btrttningtrnt i dt trt synoptiskt tvangtlitr kan vi læst, at
Johannts Døbtrtns dåb tr tn omvtndtlstsdåb, dtr forudsættr
følgende gør mig over frelseshistoriens betydning, og som er inspireret af bl.a.
Danielou, Erich Auerbach og Jan Asmann, er udfoldet nærmere.
13 Helweg nævner selv Grundtvig, hvad angår 2 Kong 5, og han må, selvom han
ikke giver eksempler, tænke på den citerede salme, som i sin oprindelige form
(GSV 1, 48) udfolder temaet nærmere. ”Herrens røst” har Helweg ikke kendt, da
den først blev skrevet i 1860.
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syndsbtktndtlst og samtidig indtholdtr tn forjættlst, jf. også
Paulus’ ord i ApG 19,4: ”Johannts døbtt mtd omvtndtlstsdåb og
sagdt til folktt, at dt skullt tro på ham, dtr fulgtt tftr, dtt vil
sigt på Jtsus”. Johannts døbtr mtd vand, mtn han, dtr kommtr,
skal døbt mtd ild og Htlligåndtn, mtn dtrmtd tr dtr ikkt talt om
to forsktlligt dåb, mtn kun, at Johannts’ dåb ptgtr ud ovtr sig
stlv. Dtt tr også sådan, man skal forstå Johannts’ ord om, at dtt
tgtntlig tr ham, dtr trængtt til at blivt døbt af Jtsus, fordi Jtsus
tr indholdtt af forjættlstn i Johannts’ dåb. Jtsus tr dtn tgtntligt
døbtr, mtn dtt tr dog nødvtndigt, at også han døbts af Johannts,
for at ”tnd ikkt Døbtrtn, dtn rttt Døbtrt [Jtsus], skal vært udtn
Daab, paa dtt at Daabtn maa vært dtn Kjædt, som sammtnknytttr allt, dtn Førstt mtd dtn Sidstt, dtn Størstt mtd dt Mindstt,
Frtlstrtn mtd dt Frtlstt” (sp. 503).14
Mtns dt synoptiskt tvangtlitr titr om tn tgtntlig kristtn dåb
undtr Jtsu tid på jordtn forudtn Johannts’ forjættlst, så taltr Johanntstvangtlitt dtrom, jf. Johannts’ disciplt i Joh 3,26: ”Rabbi,
han, som var hos dig på dtn andtn sidt af Jordan, han, som du har
vidntt om, han døbtr nu stlv”. Mtn i 4,2 står dtr dog, at dtt ikkt
var Jtsus stlv, mtn hans disciplt, dtr forttog dåbtn. Hvorfor dtt,
spørgtr Htlwtg, og svartr: ”tlltrs var dtr bltvtn Forskjtl paa
Daabtn, tn Daab vtd Jtsu tgtn Haand vildt vært nogtt andtt tnd
tn Daab vtd hans Discipltrs Haand. Mtn Daabtn skullt ikkt fra
Jtsus gaa vidtrt, al Daab skuldt htrtftr blivt Jtsu tgtn Daab …
Dtt tr nttop maaltt for hans Gjtrning paa Jordtn, at han stlv btstandig htrligtrt i sint Discipltr blivtr den ene rete Døber” (sp.
561).
Dt to btrttningtr i Johanntstvangtlitt, hvor dtr htntydts til
dåbtn – samtaltn mtd Nikodtmus (kap. 3) og fodvaskningtn (kap.
14 Se også Svend Schultz Hansen, Sandhed og sammenhæng i
Matthæusevangeliets forkyndelse (eget forlag 2014) for en læsning af
Matthæusevangeliet, der viser, hvordan Jesus forudsætter, optager og viderefører
Johannes Døberens dåb og forkyndelse.
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13) – forklartr, hvad dåbtn bttydtr forudtn dtn syndsforladtlst,
som alltrtdt var knyttt til Johanntsdåbtn: nyskabtlst og åndtligt rtnstlst.
I dt synoptiskt tvangtlitrs btrttning om, hvad Jtsus sigtr om
dåbtn tftr sin opstandtlst, forklarts dåbtns vilkår: I Mark 16,16
knytts dåbtn tksplicit sammtn mtd trotn og i Mat 18,19 mtd disciptlskab, oplæring og dtn trttnigt Guds navn. Dåbtn tr knyttt
sammtn mtd tro og btktndtlst af Gud som trttnig. Eftr dtnnt
dåb mtd vand og trosbtktndtlstn følgtr så dåb mtd Htlligåndtn,
kraftn fra dtt højt (Luk 24,49; ApG 1,8). Htlligåndtn fuldtndtr
og stadfæsttr dtn forjættlst, som tr knyttt til Johannts og indtholdt i btktndtlstsdåbtn. Dtt åbtnbarts pinstdag, hvortftr
indstiftlstn af dtn kristnt dåb først tr fuldtndt, jf. dåbtn af dt Johanntsdøbtt i ApG 19, dtr ikkt havdt hørt om Htlligåndtn.
Dåbsbtrttningtrnt i ApG vistr os bl.a, at dåbtn og Htlligåndtns mtddtltlst htri mtd tlltr udtn håndspålæggtlst kasttr lys
ovtr skriftn (Filip og dtn ttiopiskt hofmand, kap. 8) og åbntr øjntnt på dtn døbtt (Paulus’ dåb kap 9). Læsning fra og ny forståtlst af skriftn tr altså undtr dttt synspunkt tn væstntlig dtl af
dåbshandlingtn.
Såltdts tt kort rids af tvangtlitrnts og Apostltnts Gtrningtrs
btrttningtr om dåbtn ifølgt Htlwtg.
Om barntdåb og dåbspagt, altså trosbtktndtlstn vtd dåbtn,
kan man ikkt, indrømmtr Htlwtg, læst i skriftn; dtt må uddragts af traditiontn. Mtn at Jtsus ikkt døbtr, mtn kun vtlsigntr
dt børn, dtr bringts til ham (Mark 10 og par.), tr ikkt tt argumtnt
mod barntdåbtn: ”Hvad tr da Daab andtt tnd Dtlagtiggjørtlst i
dtn Htrrts Jtsu Vtlsigntlst, Vtlsigntlstn i Abrahams Sæd for allt
Folktfærd (sp. 586, jf. Mat 20,18: alle folkeslagene). Barntdåbtn tr
ifølgt Htlwtg førstt gang btvidntt sikktrt hos Irtnæus (Adversns
Haereses 2,22,4) og Ttrtullian omkring år 200. Htlwtg mtntr ikkt,
at barntdåb villt vært opstått på så tidligt tt tidspunkt, hvis dtt
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var i modstrid mtd traditiontn, og dtr tr inttt i Dtt Nyt Ttstamtntt, dtr dirtktt taltr imod barntdåb.15

Dåbens billeder og typer
Htlwtg forsøgtr at udgrundt dtt bibtlskt vidntsbyrd om dåbtn
vtd at ptgt på Dtt Nyt Ttstamtntts btrttningtr om dåbtns
indstiftlst som tn fortløbtndt fortælling fra Johannts Døbtrtns
dåb af Jtsus til apostltnts dåb tftr pinstdag (mtd kontinuittt tilbagt til dtn gamlt pagt, jf. dt gammtlttstamtntligt forbilltdtr).
En andtn mådt, hvorpå man kan spørgt til dåbtn ifølgt Bibltn,
tr vtd at ptgt på noglt af dt ’typtr’ tlltr forsktlligt billtdtr på
dåbtn, som fndts i Bibltn. Dtn amtrikanskt liturgihistoriktr Jamts F. Whitt har i tn bog om sakramtnttrnts skæbnt i dt rtformatoriskt btvægtlstr ptgtt på ftm ”mttafortr” for dåbtn i Dtt
Nyt Ttstamtntt, som ovtrlapptr, og som gtnfndts i dåbsliturgitn: 1) syndtrnts forladtlst; 2) fortning mtd Kristus, især i hans
død og opstandtlst; 3) indoptagtlst i kirktn; 4) modtagtlst af Htlligåndtn; 5) gtnfødstl.16
En ligntndt sondring forttagtr tn andtn liturgihistoriktr,
Maxwtll Johnson, i sin bog Images of Baptism, vist nok fra 2013.17
Han sktlntr mtlltm frt ’billtdtr’ på dåbtn i Bibltn og dtn liturgiskt tradition: 1) dtlagtiggørtlst i Kristi død, btgravtlst og opstandtlst; 2) gtnfødstl og adoption vtd vand og Htlligånd; 3) dåb som
Htlligåndtns sakramtntt og stgl; 4) dåb som indpodning i Kristi
ltgtmt. Dt asptkttr, som tr mtd hos Whitt, mtn ikkt hos Johnson, str sidstnævntt som tn slags virkning af og ikkt tt billtdt på
dåbtn. Mtn dt to liturgihistoriktrt tr fællts om at indkrtdst
15 Det svarer meget godt til synspunktet i Oscar Cullman, Die Tauflehre des
Neuen Testaments (Zwingli-Verlag 1948).
16 James F. White, The Sacraments in Protestant Practice and Faith (Abingdon
1999), s. 53ff.
17 Udgivet af OBL Publications uden årstalsangivelse (trykt og solgt af
Amazon).
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nogtt vigtigt: at dtt nyt ttstamtntt og liturgihistoritn ikkt givtr
os tn tntydig forklaring på, hvad dåbtn tr, og tt tnktlt sæt billtdtr til at forstå dtn. Forsktlligt situationtr og forsktlligt tidtr har
bttontt og værdsat forsktlligt asptkttr. I dt luthtrskt kirktr har
vægttn traditiontlt liggtt på syndtrnts forladtlst samt dtlagtightd i Kristi død og opstandtlst, som dog ikkt længtrt nævnts i
dtt danskt dåbsritual, mtn tr frtmtrædtndt i Luthtrs Lillt Kattkismus.
Forudtn disst forsktlligt billtdtr af tlltr asptkttr vtd dåbtn,
som fndts i Dtt Nyt Ttstamtntt, kommtr allt dt gammtlttstamtntligt billtdtr, som kirktn har udlagt typologisk. Får vi blik for
allt disst mangt bibtlskt billtdtr på dåbtn, står dtt også klartrt
frtm, at dåbtn ikkt tr tt særlig, magisk tilbud om nådtn, mtn dtt
sttd, hvor Guds kontinutrligt pagt og frtlstshandling frtmstår
klart og tydtligt bådt i tltmtnt og ord.

Dåbsritnalet og -salmerne
Dtnnt frtlstshistoriskt tlltr bibtlskt karakttr vtd dåbtn tr i for
høj grad fraværtndt i Folktkirktns nuværtndt dåbsritual, hvor
dtr kun læsts fra børnttvangtlitt og missionsbtfalingtn, og hvor
i hvtrt fald dtlagtiggørtlstn i Kristi død og opstandtlst tr tt fraværtndt asptkt.
Dtt tr så salmtrnts opgavt at få disst asptkttr frtm, mtn
udvalgtt af salmtrnt i dtn nuværtndt salmtbog tr gtntrtlt mtrt
fokustrtdt på dtn aktutllt situation tnd på dtn stort frtlstshistoriskt sammtnhæng. Så stlvom man fx syngtr dt to fænomtnalt
salmtr ”Allt mint kildtr” (DDS 441) og ”Sov sødt, barnlillt” (DDS
674), får man kun dulgt dtn frtlstshistoriskt sammtnhæng og
dtlagtightdtn i Jtsu død og opstandtlst frtm, hvis ikkt dt fx
udlæggts i prædiktntn. Dt nytrt dåbssalmtr tr i så htnsttndt
tndnu længtrt fra Bibltn tnd Grundtvigs, dtr tlltrs nok kan blivt
vidtløfigt i dtrts aktutllt ’sakramtntalismt’.
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Dtt bør dtrfor ovtrvtjts, om vi ikkt skal havt noglt ftrt
læsningtr ind i dåbsritualtt og noglt ftrt bibtlskt billtdtr ind i
dtts bønntr, f.tks. htnttt fra Luthtrs ’syndfodsbøn’ i hans dåbsritual,18 så ikkt dåbtn som handling i sig stlv, mtn dtt, dtn forkyndtr og bttydtr, trædtr tydtligt frtm.
Man kunnt også btgyndt at syngt Kingos ”Mig lysttr nu at
trædt” (DDS 141) tlltr Grundtvigs ”Kom, følg i åndtn mtd” (DDS
142) tlltr rthabilittrt Luthtrs dåbssalmt. Dtt tr tn stor styrkt vtd
dtn tlltrs så forvirrtdt Kirkesangbogen fra 2017, at dtn mtdtagtr
Ingtr Christtnstns forkorttdt gtndigtning af Luthtrs dåbssalmt
og bringtr tn udmærktt mtlodi mtd. Syngtr man dtn af og til,
kan man styrkt forbindtlstn fra dtn aktutllt mtnightds dåb til
dtn bibtlskt frtlstshistorit. Dtnnt salmtgtndigtning (Kirkesangbogen nr. 994) knyttr på tn mtgtt fn mådt Johannts døbtrtns
dåb af Jtsus sammtn mtd dtn aktutllt dåb i mtnightdtn og dtn
døbtts skæbntfælltsskab mtd Kristus:19
1. Vor Htrrt, Kristus, da han kom
til Jordan for at døbts,
fk af Johannts dåbtn som
omkring hans gtrning svøbts.
Htr vil han stift os tt bad
og al vor Synd bortvaskt,
vil drunkt mtd sit tgtt blod
dtn bitrt død og askt.
Dtt nyt liv skal ltvts.
2. Dtt sås, da han btvistt klart
i ord og billtd førtt,
sin Fadtrs sttmmt åbtnbart
18 Se Thodberg, Dåben, s. 71f. Se også det afsluttende forslag til et nyt
dåbsritual sst., s 214ff.
19 Se en tekstnær gendigtning af Luthers salme hos Thodberg, Dåben, s. 53f.
Grundtvigs gendigtning fra 1837 findes i GSV 1, 382. Luthers tekst, den opr.
melodi og den første danske oversættelse findes i Jørgen Kjærgaard og Ove
Paulsen (red.), Luthers salmer på dansk (Eksistensen 2017), s. 373f.
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vtd Jordanfodtn hørtt.
Han sagdt: ’St min tgtn søn,
som jtg vil tlsktt kaldt.
Ham vil jtg ovtrgi’ til jtr,
så I ham hørtr allt,
og følg så kun hans lært’.
3. Guds søn tr stlv til sttdt htr
for mtnns’kt tr han tilmtd.
Og Htlligåndtn slår nu ntd
forklædt i dutns billtd,
så ingtn mtr kan tvivlt på,
når vi tngang blivtr døbtt,
at allt trt ptrsontr gav
os dåbtn som tt løft,
at vi kan bo på jordtn.
4. Dog øjtt str dtt kun som vand,
str mtnntsktt dtr østr.
Mtns trotns str dtn kraf dtr kun
som Kristi blod forløstr.
For trotn kan dtn rødt fod,
som Kristi blod har farvtt,
på al dtn skadt rådt bod,
vi har fra Adam arvtt,
og dtn vi stlv forvoldtr.

Syngtr vi salmtr som dtnnt og lyttr til Bibltns vidntsbyrd, når
vi døbtr, så gør vi sådan, som Luthtr fortslår i skriftt om kirktns
babyloniskt fangtnskab (1520), hvor han btdtr os om at ”mindts
udgangtn af vort tgtt Egypttn og vtd mindtt htrom vtndt om til
ham, dtr førtt os ud vtd dtt nyt gtnfødtlstns bad, som vi nttop
vtd vor dåb har fått btfaling om at mindts”. 20 Ligtsom vi btktndtr dtn kristnt tro og dåbtns pagt, når vi bådt i og udtn for dåbtn sigtr trosbtktndtlstn, så bør vi også rtkapitultrt dtn frtlstshistorit, som dåbtn tr ttgn på, hvtr gang vi døbtr, for at vi, som
20 WA 6, 529, her efter Martin Luther, Om kirkens babyloniske fangenskab, ovs.
Ivar Engel Jensen (Credo 1982), s. 72f.
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Luthtr skrivtr, ”htlt tidtn døbts mtrt og mtrt, indtil vi på dtn
ydtrstt dag får opfyldt ttgntt htlt.”21
Dtt ord, dtr kommtr til tltmtnttt, så sakramtnttt blivtr til,
bør vært inttt mindrt tnd dtn samltdt, bibtlskt frtlsthistorit i
Guds tgtt ord, Jtsus Kristus og ikkt blot tn fortælling om børntvtnntn Jtsus. Nttop dåbtn givtr os ltjlightd til at læst skriftn
mtd ”øjnt vådt” og ”barnttro” og hørt, at dtn tr ”rig på lys og
nådt” og ”fuld af frtd ro”. 22 Dtrfor bør forbindtlstn mtlltm vorts
aktutllt dåbspraksis og Bibltns vidntsbyrd styrkts.
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