
 

 
 

Inventar Døbefont Baggrund 

 
Døbefonten 

Den første dåb 

Ved kirkens begyndelse døbte man folk i åer og 

floder, sådan som Jesus blev døbt i Jordanfloden 

af Johannes Døber. Det gør man mange steder 

rundt om i verden endnu. I Markusevangeliet står 

der, at Jesus blev døbt og Helligånden i form af en 

due dalede ned over ham og en stemme fra 

himlen sagde: Dette er min søn, i ham har jeg 

velbehag. Derfor siger man i kirken, at man i 

dåben bliver Guds barn. Men da kirkerne blev 

bygget, skulle man døbe inde i det hellige rum. I 

begyndelsen blev dåben holdt påskedag, når 

solen stod op. Det gjorde man for at mindes, 

hvad dåben betyder: Mennesket skal opstå som 

Jesus opstod fra de døde. 

Sakramente 

Man kalder dåben et sakramente. Det betyder 

hellig handling. En hellig handling er noget, som 

Jesus har sagt, de kristne skal gøre. I 

Matthæusevangeliet kapitel 28 siger Jesus, at 

hans disciple skal gå ud i hele verden og døbe i 

Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. 

 

Fra voksendåb 

til barnedåb 

I kirkens første 

tid døbte man 

folk, når de var 

voksne. Det var 

fordi, der ikke 

var så mange 

kristne. Men da 

der kom kristne 

familier, ville de 

gerne døbe 

børnene, så 

snart de blev 

født. Flere kirker som pinsekirken og baptisterne 

holder fast ved voksendåb, men i Folkekirken er 

der barnedåb. Derfor læser man ved dåben op fra 

Markusevangeliet, hvor Jesus siger: Lad de små 

børn komme til mig, Guds rige tilhører dem, hvis I 

ikke bliver som børn, kommer I slet ikke ind i det. 

Dåb i kirken 

Der er døbefonte i alle Folkekirker i Danmark. 

Nogle er meget gamle, nogle er helt nye. Ordet 

font betyder kilde og kommer fra latin. De gamle 

er tit dybe og lavet af granit. Det var fordi, man 

dukkede barnet helt under vandet tre gange. De 

nye døbefonte er ikke så dybe, fordi man i dag 

kun øser tre håndfulde vand over barnets hoved i 

Faderens og sønens og Helligåndens navn. Der er 

tit billeder på døbefontene, som fortæller noget 

om, hvad dåben betyder, men der kan også være 

fabelvæsner som kentauerer, drager og løver. 

Døbefonten stod som regel ved kirkens indgang i 

gammel tid, men i dag er de næsten altid anbragt 

tæt på koret eller midt i kirken for at vise, hvor 

vigtig dåben er, når en ny kristen optages i 

menigheden. Døbefonte er næsten altid smukt 

udhuggede. Nogle er virkelige kunstværker. De 

ældste døbefonte i Danmark er næsten 1000 år 

gamle. 


