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Særskilte prekentekster for 2021-2022 og 2022-2023 
 
 

Sammendrag 
Endelig vedtak av særskilte prekentekster for kirkeåret 2021-2022 etter uttalelse fra 
Bispemøtet. 
 
Samtidig første gangs behandling av forslag fra NFG om særskilte prekentekster for 
2022-2023.  
 
Videre vedtak om å forberede sak til Kirkemøtet i 2021 om avslutning eller 
videreføring av ordningen.  
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar følgende alternative prekentekster for kirkeåret 2021-2022: 

 
Såmannssøndagen – 13. februar 2022: 5 Mos 6,1-9 Hør, Israel  
2. søndag i treenighetstiden – 19. juni 2022: Esek 36,25-29a Renselse og et 
nytt hjerte  
10. søndag i treenighetstiden – 14. august 2022: 1 Mos 33,1-11 Jakobs møte 
med Esau  
 

2. Kirkerådet vedtar følgende forslag til alternative prekentekster for kirkeåret 
2022-2023:  
 
Nyttårsdag/Jesu navnedag – 1. januar 2023*): Fil 2,5-11 Han var i Guds 
skikkelse    
3. søndag i påsketiden – 23. april 2023: Esek 34,11-16 Gud som gjeter 
7. søndag i treenighetstiden – 16. juli 2023: 1 Joh 4,7-10 La oss elske 
hverandre  
 



  
16. søndag i treenighetstiden – 17. september 2023: Salme 40, 2-6 Han satte 
mine føtter på fjell 
21. søndag i treenighetstiden – 22. oktober 2023: Rom 13,1-7 Forholdet til 
styresmaktene 
Domssøndag – 19. november 2023: Jes 57,14-18 Bygg, bygg, rydd vei! 
  
*) Nyttårsdag faller dette året på en søndag. 

 
3. Kirkerådet ber om at det forberedes en sak om ordningen med særskilte 

prekentekster til Kirkemøtet 2021. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkerådet behandlet i sin sak 25/21 særskilte prekentekster for 2021-2022. For 
bakgrunn rundt spørsmålet om særskilte prekentekster, henvises til denne saken. 
 
Kirkerådet gjorde i saken følgende vedtak: 
 

1. Kirkerådet vedtar følgende særskilte prekentekster for kirkeåret 2021-
2022: 
Såmannssøndagen – 13. februar 2022: 5 Mos 6,1-9 Hør, Israel 
3. søndag i fastetiden – 20. mars 2022: 2 Kor 12,7-10 En torn i kroppen 
2. søndag i treenighetstiden – 19. juni 2022: Esek 36,25-29a Renselse og et 
nytt hjerte 
10. søndag i treenighetstiden – 14. august 2022: 1 Mos 33,1-11 Jakobs møte 
med Esau 
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – 11. september 2022: Fil 
3,7-14 Vinning og tap 
23. søndag i treenighetstiden – 13. november 2022: 1 Tess 4,13-18 Hva 
som skjer med dem som er sovnet inn 
 

2. Saken sendes Bispemøtet til uttalelse. Kirkerådet ber om at Bispemøtet 
oppgir alternative forslag til tekster dersom noen av de vedtatte tekstene 
blir strøket. 
 

3. Kirkerådet har merket seg NFGs drøfting av ordningen med særskilte 
prekentekster i lys av at sak om revidering av Tekstbok for Den norske 
kirke er utsatt på ubestemt tid. Kirkerådet ber på denne bakgrunn NFG om 
ta initiativ overfor Bispemøtet til en konsultasjon som drøfter de praktiske 
og prinsipielle sidene ved ordningen.  

 
4. Kirkerådet ber om å få forslag til særskilte tekster for kirkeåret 2022-2023 

og 2023-2024 til rådets møte i mars. 
 
Saken ble deretter behandlet i Bispemøtet 15.-19. februar, som gjorde følgende 
vedtak: 
 

Bispemøtet viser til saken «Særskilte prekentekster for kirkeåret 2021-2022», 
behandlet og vedtatt av Kirkerådet den 29.01.21 (KR 25/21).  
 
Bispemøtet ber om en vurdering av om denne ordningen skal opprettholdes 
og at dette behandles på Kirkemøtet 2021.  



  
 
Bispemøtet drøftet bruken av tekster fra Det gamle testamentet som 
prekentekster. På denne bakgrunn vedtas de tre særskilte prekentekstene 
Kirkerådet har foreslått for Såmannssøndagen, 2. søndag i treenighetstiden og 
10. søndag i treenighetstiden for kirkeåret 2021-2022. 

 
Som det fremgår, har Bispemøtet bare omtalt tre alternative tekster for perioden. 
Bispemøtets sekretariat har opplyst at det skal forstås dithen at Bispemøtet bare 
ønsker disse tre tekstene, og ikke seks slik Kirkerådet bad om i sitt vedtak. Kirkerådet 
følger Bispemøtets anbefaling og vedtar tre gammeltestamentlige tekster. 
 
Bispemøtet foreslår i sitt vedtak også en vurdering av ordningen og at den behandles 
på Kirkemøtet i 2021. På bakgrunn av den utviklingen saken har hatt, synes dette å 
være en fornuftig saksgang. Det synes rimelig at Kirkemøtet er det organet som best 
kan avgjøre om ordningen med særskilte prekentekster skal videreføres eller 
avsluttes. Kirkerådet har tidligere bedt NFG i samarbeid med Bispemøtet om å 
gjennomføre en faglig konsultasjon vedrørende denne saken. Det vil videre være rom 
for en begrenset høring om saken. Den bør derfor være godt nok forberedt til å legges 
frem for Kirkerådet i september og Kirkemøtet i november. Kirkerådet følger derfor 
Bispemøtets anbefaling også på dette punkt og forbereder en sak om dette til 
Kirkemøtet 2021. 
 
Nemnd for gudstjenesteliv har videre behandlet en sak om særskilte prekentekster 
for kirkeåret 2022-2023. NFG fant at det på bakgrunn av den usikre fremtid 
ordningen nå har, ikke vil være nødvendig å vedta forslag om mer enn ett år i denne 
omgang. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
De vedtatte tekstene ekspederes til Almanakkforlaget og Det norske bibelselskap. 
Saken har ingen øvrige administrative eller økonomiske konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 


