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Særskilte prekentekster 2014 - 2015 

Sammendrag  

Saken er tidligere behandlet i Kirkerådet i mai (KR 23/12) og september (KR 43/12), og 

har vært til høring i Bispemøtet, som gjorde følgende vedtak (BM 38/12): 
 

Bispemøtet har fått oversendt fra Kirkerådet forslag om særskilte prekentekster for 2014-

2015 for læremessig uttalelse.  

Bispemøtet drøftet særlig i hvilken grad det er behov for særskilte prekentekster etter at vi nå 

har fått tre tekstrekker og variasjonen med det er blitt større.  

Bispemøtet slutter seg til forslaget fra Kirkerådet om særskilte prekentekster for 2014-2015. 

 

Forslag til vedtak  

 
Kirkerådet vedtar følgende særskilte prekentekster for kirkeåret 2014-2015: 

 

 2.s.i adventstiden:  1 Kor 15,50-57 

 3.s.i fastetiden   Ef 6,10-18 

 4.s.i påsketiden:  Jes 43,16-21 

 2.s.i treenighetstiden:   Sal 67,2-6 

 Vingårdssøndag:  1 Kor 3,4-11 

24.s.i treenighetstiden: Kol 1, 24-29 

 

 
 

Saksorientering 

I Ordning for hovedgudstjenesten, punkt 13 Preken står det: 

«Predikanten preker normalt over evangelieteksten. Når første eller andre lesetekst er satt 

opp som prekentekst, kan denne teksten leses her.» 

 

Også i Veiledning til hoveddelene av gudstjenesten (8.23) omtales særskilte 

prekentekster: «Dersom det prekes over en annen tekst enn evangeliet, kan den leses rett 
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før selve prekenen. Dersom teksten er lest som første eller andre lesning, kan predikanten 

ta momenter fra teksten med i prekenen, eventuelt gjenfortelle eller lese deler av teksten 

om igjen.» 

 

Kirkerådets arbeidsutvalg behandlet særskilte prekentekster for 2013-2014 i juni i år. Der 

tok man hensyn til signaler fra Bispemøtet om at tallet på særskilte prekentekster blir 

redusert fra åtte til seks. I vedtaket ønsket en at Nemnd for gudstjenesteliv skulle drøfte 

antallet særskilte prekentekster i forbindelse med året 2014 – 2015.  

 

Nemnd for gudstjenesteliv drøftet saken under sitt møte 7. september og 

støttet ønsket om en reduksjon av særskilte prekentekster ut fra hensynet til 

evangelietekstens særlige rolle i den nye gudstjenesteordningen, og til at det nå igjen er 

tre nye tekstrekker. Men mente samtidig at det er viktig at prekentekster kan hentes fra 

GT og andre nytestamentlige tekster enn evangeliene. 

 

NFG anbefaler at en fastsetter 6 særskilte prekentekster i kirkeåret. For 2014-2015  ble  

følgende særskilte prekentekster foreslått: 

 

 2.s.i.adventstiden:  1 Kor 15,50-57 

 3.s.i.fastetiden  Ef 6,10-18 

 4.s.i påsketiden: Jes 43,16-21 

 2.s.i.treenighetstiden:  Salme 67,2-6 

 Vingårdssøndag: 1 Kor 3,4-11 

 

NFG ber administrasjonen komme med et nytt forslag til den sjette teksten 

 

Etter at dette vedtaket ble fattet i NFG, har administrasjonen fulgt opp NFGs vedtak og 

fremmer forslag om at den sjette teksten blir:  

 

24. s.i.treenighetstiden    Kol 1, 24 – 29. 

 

Alle de 6 tekstene som foreslås som særskilte prekentekster for 2014/2015 er hentet fra 2. 

rekkes lesetekster for den aktuelle kirkeårsdag. 

 

Kirkerådet vedtok i sitt møte 27.-28. september de tekstene som var foreslått, og 

oversendte saken til Bispemøtet for læremessig vurdering. Bispemøtet sluttet seg til 

forslaget fra Kirkerådet om særskilte prekentekster for 2014-2015. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Det er ikke forbundet noen særskilte utgifter med denne saken. Tekstene legges ut på 

kirkens hjemmeside og formidles til almanakkutgiverne. 


