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Liturgisaker 

a) Særskilte prekentekster 
b) Valg av hovedprinsipper for nye tekstrekker 
  
   
Bispemøtet har fått seg forelagt Kirkerådets vedtak i møtet 15. – 16. juni 2006 om 
særskilte prekentekster for kirkeårene 2008-09 og 2009-10.  
  
Bispemøtet har også fått seg forelagt Kirkerådets vedtak i samme møte om 
hovedprinsipper for utarbeidelsen av ny tekstbok for Den norske kirke. Prinsippene 
innebærer en treårig syklus av lesninger, den såkalte skandinaviske modell for utvalg av 
bibeltekster, og en ettårsyklus med utdrag hovedsaklig fra Salmenes bok til sanglig bruk i 
gudstjenesten. 
  
Begge vedtak er fattet under forutsetning av Bispemøtets tilslutning. 
  
  
Bispemøtet gir sin tilslutning til Kirkerådets vedtak:  
  
a) om særskilte prekentekster for kirkeårene 2008-09 og 2009-10 (KR 25/06).  
  
b) om hovedprinsipper for utarbeidelse av ny tekstbok (KR 29/06).  
  
En overgang til et system med tre fulle tekstrekker imøtekommer et ønske som er 
kommet fra mange hold i kirken om å få et bredere tilfang av bibeltekster i gudstjenesten.  
  
Den såkalte skandinaviske modell for utvalg og distribusjon av tekster gjennom kirkeåret 
legger vekt på kontinuitet og varsom reform fremfor brudd i forhold til norsk og nordisk 
tradisjon. Det er et verdifullt prinsipp i denne modellen at evangelieteksten anses som den 
enkelte søndags hovedtekst. Det gir grunnlag for at evangeliefortellingen mer enn et 
bestemt tema kan bestemme hele tekstvalget for dagen og gi hver søndag et helhetlig 
preg. Dette er viktig i norsk sammenheng, hvor det mange steder kan gå lang tid mellom 
hver gudstjeneste. 
  



Vår nåværende tekstbok er gjennomgående for sterkt preget av intensjonen om stram 
tematisk sammenheng mellom de tre tekstene for den enkelte søn- og helligdag. Et slikt 
utvalgsprinsipp kan medvirke til en lukket og forutinntatt bibeltolkning, istedenfor at 
bibeltekstene møtes åpent og forventningsfullt. Bispemøtet vil også oppfordre til at en 
innenfor rammen av en skandinavisk modell vurderer bruk av lectio continua gjennom 
visse perioder av kirkeåret, særlig når det gjelder lesningene fra Det gamle testamente og 
brevene. 
  
At tekstene for hver søndag i kirkeåret inkluderer en psaltersalme eller annen poetisk 
bibeltekst, og at det i forbindelse med tekstboken skal legges til rette for at denne teksten 
kan synges, vil være en nyvinning som Bispemøtet hilser velkommen. Salmenes bok og 
den øvrige poetiske litteratur i Bibelen bør gis en sterkere stilling i vår kirkes bønne- og 
gudstjenesteliv. Nyvinningen vil også kunne berike det språk vi trenger for vår tros- og 
livstolkning i hverdagen. Bispemøtet ser forslaget om ”dagens salme” som et viktig 
bidrag til å komme vår tids åndelige lengsel i møte.  
  
Bispemøtet stiller imidlertid spørsmål ved om den liturgiske bruk av ”dagens salme” skal 
knyttes ensidig til det liturgiske leddet responsorium. Etter Bispemøtets syn kan også 
inngang (introitus) og nattverdfeiring (communio) være naturlige steder i gudstjenesten 
for bruk av ”dagens salme”. Den fremtidige høymesseordningen bør ha fleksibilitet også 
på dette punktet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


