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Referanser: NFG 24/13 

 

 

 

 

SÆRSKILTE PREKENTEKSTER 2015-16 og 
2016-17 

 

Sammendrag  

Saken gjelder særskilte prekentekster for kirkeårene 2015-16 og 2016-17. 

 

Forslag til vedtak  

 
1. Kirkerådet vedtar disse særskilte prekentekstene for kirkeåret 2015-2016 (3. rekke): 

 

Kristi åpenbaringsdag (3. januar 2016): Jes 51,4-8 

1. søndag i fastetiden (14. februar 2016): Hebr 5,7-9 

2. søndag i påsketiden (3. april 2016): 1 Pet 1,3-9 

Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden (26. juni 2016): Jes 66,18-19 

10. søndag i treenighetstiden (24. juli 2016): Ef 4,29-32 

18. søndag i treenighetstiden (18. september 2016): Salme 38,10-16 

 

2. Kirkerådet vedtar disse særskilte prekentekstene for kirkeåret 2016-2017 (1. rekke): 

 

3. søndag i adventstiden (11. desember 2016): Jes 35,1-10 

Fastelavnssøndag (26. februar 2017): 1 Kor 13,1-7 

5. søndag i treenighetstiden (9. juli 2017): Jer 23,16-24 

9. søndag i treenighetstiden (6. august 2017): Rom 8,31-39 

15. søndag i treenighetstiden (17. september 2017): Mika 6,6-8 

20. søndag i treenighetstiden (22. oktober 2017): Hebr 13,1-3 

 

3. Kirkerådets vedtak oversendes Bispemøtet for læremessig uttalelse. 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 69/13 
Oslo, 05.-06. desember 2013 
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Saksorientering  

Selve ordningen med særskilte prekentekster er gitt en drøftelse og vurdering under en 

egen sak. Denne saken (KR 70/13) gjelder faktisk bruk av ordningen på de premisser som 

gjelder nå. Det vil si at det skal fastsettes særskilt prekentekst for seks søn- og helligdager 

hvert kirkeår. Disse skal fastsettes av Kirkerådet etter forslag fra Nemnd for 

gudstjenesteliv (NFG) og uttalelse av Bispemøtet. 

 

Mange instanser er avhengige av å få Kirkerådets vedtak i god tid før det aktuelle 

kirkeåret inntreffer. Især gjelder dette en rekke forlag som utgir almanakker og kalendere. 

For ikke å risikere at disse kirkeårsopplysningene skal falle ut av slike publikasjoner, 

foreslår NFG denne gangen slike tekster for to kirkeår. Dette er kirkeårene 2015-16 og 

2016-17. 

 

Denne behandlingsmåten innebærer at også vedtakene om disse to kirkeårene må gå til 

Bispemøtet etter Kirkerådets vedtak for så å bli endelig vedtatt av Kirkerådet. 

NFG har gjort vedtak om følgende særskilte prekentekster (sak NFG 24/2013): 

 

For kirkeåret 2015-2016 (3. rekke) 

brukes følgende særskilte prekentekster istedenfor de oppsatte evangelietekster: 

 

Kristi åpenbaringsdag (3. januar 2016): Jes 51,4-8 

 Min rettferd skal vare til evig tid. 

1. søndag i fastetiden (14. februar 2016): Hebr 5,7-9 

 Jesus ble opphav til evig frelse. 

2. søndag i påsketiden (3. april 2016): 1 Pet 1,3-9 

 Et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 

Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden (26. juni 2016): Jes 66,18-19 

 De skal fortelle om min herlighet blant folkeslagene. 

10. søndag i treenighetstiden (24. juli 2016): Ef 4,29-32 

 Vær gode mot hverandre. 

18. søndag i treenighetstiden (18. september 2016): Salme 38,10-16 

 Herre, du kjenner min lengsel. 

 

For kirkeåret 2016-2017 (1. rekke) 

brukes følgende særskilte prekentekster istedenfor de oppsatte evangelietekster: 

 

3. søndag i adventstiden (11. desember 2016): Jes 35,1-10 

 Ødemarken skal juble og blomstre. 

Fastelavnssøndag (26. februar 2017): 1 Kor 13,1-7 

 Kjærlighetens vei. 

5. søndag i treenighetstiden (9. juli 2017): Jer 23,16-24 

 Hvem har vært med i Herrens råd? 

9. søndag i treenighetstiden (6. august 2017): Rom 8,31-39 

 Ingen ting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. 

15. søndag i treenighetstiden (17. september 2017): Mika 6,6-8 
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 Han har kunngjort for deg hva godt er. 

20. søndag i treenighetstiden (22. oktober 2017): Hebr 13,1-3 

 Hold søskenkjærligheten levende! 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Denne saken har ikke økonomiske og administrative konsekvenser. 

 


