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Saksorientering 
 
Det er to år siden Kirkerådet sist behandlet særskilte prekentekster. Det var for kirkeårene 
2017/2018 og 2018/2019 (KR 49/15).  
 
Normalt er evangelieteksten prekentekst for gudstjenestene på søn- og helligdager. For å 
skape variasjon og fylde vedtar Kirkerådet at på noen gudstjenester hentes prekenteksten fra 
Det gamle testamente og fra andre skrifter i Det nye testamente enn de fire evangeliene.  
 
Etter at den nye tekstboken ble tatt i bruk, valgte Kirkerådet 8 slike tekster i året. Men i juni 
2012 ba Bispemøtet om at antallet ble redusert til 6 tekster. De siste årene har Kirkerådet 
derfor vedtatt 6 søn- og helligdager i året hvor prekenteksten hentes fra disse skriftene, 
oftest slik at 3 av tekstene er fra Det gamle testamente og 3 tekster fra Det nye testamente 
(episteltekster). 
 
Når en skal fastsette særskilte prekentekster er det viktig å ha god oversikt over hvilke 
tekster en har brukt de foregående årene. En må få god variasjon i type tekster, motiver og 
når de kommer i kirkeåret. En må ikke ha særskilt prekentekst på samme dag i kirkeåret 
med for kort tid imellom. Dessuten har det vært et ønske om ikke å legge særskilte 
prekentekster til store høytidsdager.  
 
Av hensyn til almanakkforlagene må en være tidlig ute med slike vedtak. Derfor har en 
funnet det mest praktisk å behandle to kirkeår samtidig. Saksgangen er slik at et forslag til 
særskilte prekentekster utarbeides av Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) og sendes til 
Kirkerådet. Etter behandling i Kirkerådet sendes forslaget til Bispemøtet for læremessig 
uttalelse.  
 
På sitt møte i mars i år behandlet Nemnd for gudstjenesteliv Særskilte prekentekster for 
kirkeårene 2019/2020 og 2020/2021 (NFG 6/2017). Det er tekstene som NFG vedtok som 
hermed legges fram for Kirkerådet. 
 
To av tekstvalgene krever en særskilt forklaring: 
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1. Siden 6. søndag i påsketiden 2020 faller på 17. mai, har en denne gang valgt den 
gammeltestamentlige teksten for 17. mai, og ikke GT-teksten for 6. søndag i 
påsketiden.  

 
2. I stedet for en gammeltestamentlig tekst på søndag før pinse 2021 har en valgt en 

tekst fra Apostlenes gjerninger. I denne kirkeårstiden gir Tekstboken anledning til å 
velge tekster fra Apostlenes gjerninger i stedet for den gammeltestamentlige teksten 
som er satt opp.  

 
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet vedtar følgende Særskilte prekentekster for kirkeårene 2019/2020 og 
2020/2021: 

 
2019-2020 
2. søndag i åpenbaringstiden (12. januar 2020): Jes 42, 1-6 (Herrens tjener, et lys for 
folkene) 
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) 
20. søndag i treenighetstiden (18. oktober 2020): 1 Sam 18,1-4 (Vennskap: David og 
Jonatan) 
 
2020-2021 
3. søndag i åpenbaringstiden (17. januar 2021): Åp 22,16-17 (Livets vann) 
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) 
 

2. Saken oversendes til Bispemøtet for uttalelse. 
 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Saken har ikke andre økonomiske eller administrative konsekvenser enn at vedtakene må 
kommuniseres på en god måte til almanakkforlagene og til menighetene.  
 
 
 
 
 
 


