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Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak 

Komiteens merknader
Komiteen er glad for at arbeidet med en ny tekstbok nå er godt i gang. Dette er et meget viktig
element i den reformen av vår kirkes gudstjenesteliv som vi er midt inne i. Det imøtekommer
også et behov som Kirkemøtet har pekt på før denne reformprosessen kom i gang.

Komiteen slutter seg til de hovedprinsippene som er fremstilt av NFG med underutvalg. Dette
innebærer først og fremst at vi skal ha tre fullstendige rekker, og dermed en treårssyklus på
tekstene i gudstjenesten. Dernest innebærer det at disse rekkene skal utarbeides etter det NFG
kaller en skandinavisk modell, men som komiteen finner det riktigere å omtale som en
nordisk modell. Og endelig at tekstboken skal inneholde en rekke med dagens salme, i form
av utsnitt fra Salmenes bok.

Komiteen har følgende merknader:

1. Det er en grunnleggende sammenheng mellom kirkeåret, gudstjenestefeiringen og
tekstrekkene. Det tradisjonelle kirkeåret består av hovedtrekkene i Jesu liv og lære spent
ut over ett år. Sammenvevingen av kirkeåret med sine fester og fortellinger og naturårets
syklus gir store muligheter til breddevirkninger i folkelivet.

2. I denne forbindelse vil komiteen se det som en vinning, både i et økumenisk perspektiv,
men også i forhold til gamle folkelige tradisjoner, at en tar vare på så mye som mulig av
kirkens gamle tekstrekke. Denne rekken, som i sine grunntrekk går tilbake til 400-tallet,
har i størstedelen av kirkens historie vært enerådende. Den kan derfor i særlig grad kalles
felleskirkelig.

3. Det tradisjonelle kirkeåret står stadig i fare for å bli smuldret opp av de mange gode saker.
Temaer med klare bibelske tilknytningspunkter bør vurderes som faste innslag i
tilknytning til passende dager i kirkeåret. 

4. Komiteen slutter seg til den vektlegging av fortellingen som gjennomsyrer hele
reformprosessen, og som er særlig understreket i forbindelse med tekstrekkene. Det bør
legges vekt på å få med det fortellingsstoffet som har vært formidlet som bibelhistorien.



Selv om dette fremdeles har nedslag i skolens undervisningsplaner, er det viktig at det
også gjennom gudstjenestelivet sikres som felles kunnskap og som et felles
referansegrunnlag i vår kultur.

5. En bør vurdere om ordningen med særskilte prekentekster og muligheten til serieprekener
over et antall søndager bør videreføres. Selv med tre tekstrekker kan det være grunn til å
sikre et visst innslag av andre typer prekentekster enn evangelietekstene. 

6. Komiteen vil understreke betydningen av at Salmenes bok gis plass i kirkens
gudstjenesteliv, og slutter seg derfor til tanken om en ”dagens salme”. En har merket seg
at dette er tenkt som et sunget ledd, først og fremst som menighetssang. I denne
forbindelse er det viktig at den musikalske bredden sikres. På dette punktet ligger det godt
til rette for samarbeid med korene i menigheten. Ikke minst gir det en mulighet til å
involvere barne- og ungdomskorene i sangoppdrag som har en direkte liturgisk forankring.

Men Salmenes bok kan med fordel også gis en videre bruk, f. eks. i bønnene i
gudstjenesten og gjennom veksellesninger av ulike slag.

7. Komiteen slutter seg til den vektlegging av det økumeniske aspekt som kommer til uttrykk
i saksfremlegget fra Kirkerådet. Komiteen understreker at de økumeniske relasjoner
begynner i det som er aller mest lokalt. Det kan derfor være grunn til å undersøke om det
er mulig å få felleskirkelig tilslutning til Den norske kirkes arbeid med nye tekstrekker.
Dette kan skje gjennom kontakt med Nye Norges Kristne Råd og med Det Norske
Bibelselskap. En slik enighet kan skape en felles rytme i gudstjenestelivet i vårt land, og
bidra til at også fremtidens bibelutgaver inneholder søndagens tekstrekker.

Kirkemøtets vedtak

1. Kirkemøtet slutter seg til den anbefaling av hovedprinsipp for utarbeidelsen av ny tekstbok
som er gitt i innstillingen fra Kirkerådet. Dette innebærer at det skal utarbeides et nytt
tekstrekkesystem med tre rekker, og at dette skal utarbeides etter det som kalles en nordisk
modell. 

2. En ny tekstbok skal også omfatte en rekke med ”dagens salme”, det vil si utsnitt fra
Salmenes bok og andre poetiske tekster fra Bibelen, som skal kunne synges, i hovedsak av
hele menigheten.

3. Nemnd for gudstjenesteliv bør undersøke muligheten for felleskirkelig tilslutning til de
nye tekstrekkene.

Enstemmig vedtatt. 85 stemmeberettigede. 


