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Særskilte prekentekster 2019/2020 og 2020/2021 
etter Bispemøtets vedtak BM 35/17  
  

 

Sammendrag 
 
Bispemøtet har i oktober behandlet Kirkerådets vedtak (KR 18/17) om særskilte 
prekentekster for 2019-2020 og 2020-2021. Bispemøtet vedtok å redusere antallet 
særskilte prekentekster for de to kirkeårene med til sammen 3 tekster.  
 
Kirkerådet fatter endelig vedtak i saken etter uttalelse fra Bispemøtet (BM 35/17). Av 
hensyn til almanakkforlagene er det ønskelig at Kirkerådet fatter vedtak i dette møtet. 
Kirkerådet anbefales å slutte seg til Bispemøtets vedtak. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet vedtar følgende særskilte prekentekster for 2019/2020 og 2020/2021: 
 
2019-2020  
6. søndag i påsketiden (17. mai 2020): Salme 127,1-3 (Hvis Herren ikke bygger huset)  
4. søndag i treenighetstiden (28. juni 2020): 1 Kor 9, 24-27 (Jeg løper for å vinne)  
9. søndag i treenighetstiden (2. august 2020): Rom 8,31-39 (Han som ga sin Sønn for 
oss alle)  
15. søndag i treenighetstiden (13. september 2020): Fil 1,9-11 (Kjærlighet og 
dømmekraft)  
 
2020-2021  
4. søndag i fastetiden (14. mars 2021): 2 Kor 5,18-21 (Forsoningens tjeneste)  
Søndag før pinse (16. mai 2021): Apg 26,1-3.20-29 (Paulus og Agrippa)  
8. søndag i treenighetstiden (18. juli 2021): 2 Kor 8,9-15 (Denne gangen har dere 
overflod) 11. søndag i treenighetstiden (8. august 2021): 2 Mos 20,1-17 (De ti bud)  
19. søndag i treenighetstiden (3. oktober 2021): 5 Mos 30,11-15 (Ordet er deg ganske 
nær) 
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Saksorientering 
 
Bispemøtet har gitt sin uttalelse om saken og fattet følgende vedtak: 
 
BM-35/17 Vedtak:  
 
Bispemøtet vil understreke at valg av prekentekster har læremessig betydning for 
gudstjenestens forkynnelse. Som hovedregel bør evangelieteksten være prekentekst. 
Bispemøtet har behandlet det oversendte forslaget om særskilte prekentekster for 2019-
2020 og 2020-2021, og vil uttale:  
 

1. For 2019-2020 vil Bispemøtet at evangelietekstene for dagen, Matt 3,13-17 (2. 
søndag i åpenbaringstiden) og Johs 11, 1-5 (20. søndag i treenighetstiden), blir 
stående som prekentekster.  

 
2.  For 2020-2021 vil Bispemøtet at evangelieteksten Joh 4, 4-26 forblir prekentekst 

på 3. søndag i åpenbaringstiden fremfor den foreslåtte teksten fra Åp 22, 16-17.  
 
      3. De øvrige forslag til endringer støttes.  
 

4. Bispemøtet støtter Kirkerådets ønske om å igangsette og legge til rette for en   
evaluering og videre drøfting av ordningen med særskilte prekentekster som ikke er 
evangelietekster. En slik praktisk og prinsipiell drøfting av dette spørsmålet bør skje 
med involvering av både homiletisk og dogmatisk kompetanse. Bispemøtet vil ta 
initiativ til en konsultasjon om dette. 

 
 
Kommentarer 
Når det gjelder punkt 1 – 3 i Bispemøtets vedtak foreslås det at Kirkerådet tar de to 
endringene for kirkeåret 2019-2020 og den ene endringen for kirkeåret 2020-2021 til 
følge. Dette betyr at antallet prekentekster som ikke er hentet fra evangeliene reduseres 
med to tekster fra Det gamle testamente og én tekst fra Det nye testamente.  
 
Følgende tekster som Kirkerådet vedtok (KR 18/17) bortfaller da som prekentekster:  

- Jes 42,1-6 (Herrens tjener, et lys for folkene)  
- 1 Sam 18,1-4 (Vennskap: David og Jonatan)   
-  Åp 22,16-17 (Livets vann). 

 
I vedtakspunkt 4 støtter Bispemøtet Kirkerådets ønske om å evaluere og drøfte 
ordningen med særskilte prekentekster som ikke er evangelietekster, og vil ta initiativ til 
en konsultasjon med dette. 
 
Parallelt med Bispemøtets behandling har Nemnd for gudstjenesteliv i sitt møte 1. 
september i år, fulgt opp Kirkerådets vedtakspunkt 3 i KR- sak 18/17: «Kirkerådet ber 
Nemnd for gudstjenesteliv vurdere bruk av særskilte prekentekster i lys av ny 
gudstjenesteordning.»  
 
NFG drøftet saken på bakgrunn av et saksdokument (vedlagt) og fattet følgende vedtak:  
 

NFG har drøftet saken om særskilte prekentekster i lys av gudstjenestereformen. 
NFG anbefaler at ordningen fortsetter med 6 særskilte tekster for hvert kirkeår 
fram  
til saken om Justeringer av Tekstboken kommer opp på Kirkemøtet. (NFG 
24/2017) 
NFG’s vedtak var enstemmig. 
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Bispemøtets vedtak innebærer at antallet særskilte prekentekster reduseres til 
henholdsvis  
4 og 5 i de to kirkeårene. Også tidligere har Bispemøtet redusert det antallet som NFG 
hadde anbefalt. Dette bekrefter at det er nødvendig å belyse og drøfte saken i fellesskap.  
 
 
Kirkerådet har allerede startet et arbeid med å innhente erfaringer med bruken av den 
nye tekstboken med tanke på en justering av denne. NFGs vedtak om Særskilte 
prekentekster uttrykker at det er naturlig å se denne saken i sammenheng med den 
fremtidige kirkemøtesaken Justeringer av Tekstbok for Den norske kirke.  
 
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser               
 
Selve vedtaket om særskilte prekentekster for kirkeårene 2019-2020 og 2020-2021 
medfører ikke økonomiske konsekvenser, men må følges opp administrativt internt og 
overfor almanakkforlagene. 
 
Et videre arbeid med å evaluere og drøfte erfaringer med særskilte prekentekster og 
prinsippene for dette, vil for Kirkerådets del kunne inngå i arbeidet fram til 
Kirkemøtesaken Justeringer av tekstboken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


