
KORSVEIANDAKTER. 

 

Via Crucis, korsveien, er den vei Frelseren gikk fra domhuset hos Pilatus til Golgata. Fra de eldste tider av 

gikk de kristne denne vei til minne om Jesu lidelse. Da det ikke mer var mulig å komme til det Hellige Land 

og gå den virkelige korsvei, ble det rundt om i kirkene og andre steder, satt opp 14 stasjoner til minne om 

korsveien. Korsveiandakten er m.a.o. en av de eldste andaktsøvinger i kristenheten. En betrakter Jesu lidelse; 

men noen særlig bønn er ikke foreskrevet. Det som står her, er til rettledning. 

 

I. 

 

Innledningsbønn. 

Kjærligste Jesus, du er den uendelige godhet og miskunn, og jeg elsker deg mer enn alt annet. Av hele mitt 

hjerte angrer jeg at jeg har krenket deg med mine synder, og som et tegn på min anger og min vilje til soning 

for synden, ofrer jeg deg denne korsveiandakt. 

Gi meg nåde til å minnes-din vei til Golgata, så jeg følger etter deg her på jorden og til sist når fram til å få 

del med deg i din herlighet. Amen. 

 

1. Jesus blir dømt til døden. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Jesus, min Frelser, uendelig er den kjærlighet du viser mot oss da du bøyer deg for den urettferdige dødsdom. 

I sannhet, du som ikke visste av synd, "er blitt gjort til synd for oss, for at vi i deg skal bli rettferdige for 

Gud". Med våre synder har vi 'foraktet og forlatt deg, derfor blir du aktet for ingen ting og ofret. 

Inderlig angrer jeg og avskyr synden, som er årsak til alt dette, angrer den av kjærlighet -til deg, min Frelser. 

Og jeg ber deg: Jesus, miskunn deg over meg. Gi meg nåde til å omvende meg, så jeg kan leve og dø i din 

kjærlighet. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

2. Jesus tar mot korset. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 



M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Jesus, du tar villig mot korset og hele den byrde av synd og skyld som tynger det. Ikke du, den rene og 

hellige skulle ha båret det, men vi, de skyldige. Men du tar på deg straffen og soningen for å gi oss tilgivelse 

og fred. 

Med inderlig takk for din kjærlighet, ber jeg deg, min Frelser, om nåde til å ta mitt kors og følge etter deg. Gi 

meg nåde til i tålmod å bære motgang og lidelser, svik og savn som bot for mine synder, så jeg etter å være 

blitt likedannet med deg i din lidelse, også må få del i din herlighet. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

3. Jesus f aller første gang under korset. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Jesus, min Herre og min Gud, din sjel har møye, for mine misgjerninger er lagt på deg. De tynger på ditt kors 

og tvinger deg i kne, alle mine synder, alle mine fall! 

Pull av anger faller jeg derfor på kne for deg og ber om miskunn og nåde. Tilgi meg, milde Frelser, og reis 

meg med din mektige nåde fra mine fall. La din avmakt bli til styrke for meg. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

4. Jesus møter sin hellige mor. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Ikke engang din rene, skyldfrie mor, Maria, skulle bli spart for å se deg i din fornedring, Jesus, min Frelser. 

Smertens sverd skulle trenge gjennom hennes morshjerte og fylle hennes sjel med sorg. For den hjelpeløshet 

både du og din hellige mor led under ved dette møte, ber jeg deg: Løft meg i din nåde ut av hjelpeløsheten 

som gjør at jeg faller for fristelsene. Hjelp meg med din nåde mot all synd. 



Og du, Maria, Jesu mor og min mor, bær du min bønn fram for din sønn, som har lidt så meget for meg. 

Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

5. Simon fra Kyrene hjelper Jesus med korset. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Du bærer korset for oss og for vår frelses skyld, milde Herre Jesus. Men i din kjærlighet vil du gi oss nåde til 

å bære det sammen med deg. Derfor lar du Simon fra Kyrene hjelpe deg med å bære korset, for å vise oss 

veien til frelse. Gi oss nåde til å ta vårt kors opp og bære det til sone for våre misgjerninger. Lær oss å legge 

bort alt som tynger og synden som henger ved oss, så vi ikke lenger ferdes som fiender av ditt kors, men som 

etterfølgere av deg på veien til herligheten i himmelen. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

6. Veronika rekker Jesus svetteduken. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

"Så ille tilredt var han, at han ikke så ut som et menneske." (Is. 52, 13.) Slik klager profeten over deg, min 

Frelser. I den grad har synden vansiret min sjel, så forferdelig har den skjemmet ditt hellige-bilde som 

dåpens nåde har preget i min sjel. La meg aldri glemme denne dype fornedring du, min Gud og frelser, lider 

for min skyld. Brenn den med din kjærlighet inn i min sjel, så jeg med din nåde, som Veronika i kjærlighet 

søker å slette ut syndens ødeleggelse. Hjelp meg til å vinne til-bake din herlighets bilde, den helliggjørende 

nåde, i min sjel. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 



Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

7. Jesus faller annen gang under korset. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Du, min Jesus, den rettferdige, skulle rettferdiggjøre mange og bære deres misgjerninger. Du ville bøte for 

våre synder og våre stadige tilbakefall i synd. Derfor segner du atter under syndebyrden du bærer og tåler 

nye lidelser, ny hån og spott. 

Du, kjærligste Frelser, er blitt svak for å gjøre meg sterk. Du er falt, for å reise meg opp. Med den nåde du 

slik har fortjent for meg, styrker du meg til å kunne makte alt. Milde Frelser, rekk meg din guddomshånd, 

styrk meg med din nåde, så jeg ikke atter faller i mine gamle synder, men vokter meg for hvert høve til synd. 

Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

8. Jesus trøster kvinnene fra Jerusalem. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

"Gråt ikke over m.eg, men gråt over dere selv og deres barn. "Dine ord, miskunnsrike Frelser, er ikke noen 

avvising av vår medfølelse med dine lidelser. De er tvert imot en kjærlig maning av din miskunn til å øve 

den sanne medfølelse med deg, og sann anger over og bot for synden, som er skyld i din lidelse. Og dette er 

sann medfølelse, anger og bot: Med din nåde å fjerne synden fra vårt eget liv og holde den borte fra dem vi 

skal, ha omsorg for. 

Gi meg nåde til dette, Jesus, nådens Gud, så din soningsdød må bli til frelse for meg og alle mine. Min Jesus, 

miskunn deg over oss! Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 



 

9. Jesus f aller tredje gang under korset. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Jesus, sterke Gud! For tredje gang faller du sliten og trett til jorden under vekten av min synd. Slik har du 

bøtt for og sonet min barndoms, min ungdoms og min manndoms synder. Mitt hjerte fylles med takk til deg, 

Guds lam, som tar bort all verdens synd. 

Inderlig takk, min Frelser og Gud, for at du i tålmod har båret over med mine stadige tilbakefall i synd og har 

gitt meg levetid til bot. Med din nådes hjelp foresetter jeg meg oppriktig å omvende og forbedre meg. Ta mot 

mitt forsett, styrk det og hjelp meg til å være tro mot det. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

10. Jesus blir kledd av. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Guds skyldfrie lam, min Herre og Frelser Jesus Kristus, mishandlet er du blitt enda du var elendig, og du 

åpnet ikke din munn til klage. (Is. 53, 7.) Da bødlene rev klærne av ditt hellige legeme, var du så ille tilredt at 

du ikke lenger så ut som et menneske. Du hadde ikke noen skikkelse, ikke noen herlighet, ikke et utseende, 

så vi kunde gledes ved deg. 

Alt dette er min synd skyld 1, og min sjel brenner av anger, skam og sorg over at jeg har krenket deg, min 

Gud. Miskunn deg over meg, Herre, miskunn deg over meg og før meg tilbake på den rette vei. Gi meg atter 

din nåde og styrk min vilje til å følge dine bud og øve bot for min synd. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

11. Jesus blir naglet til korset.  

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 



M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Korsfest ham! Korsfest ham! har min lidenskap ropt mot deg, milde Frelser, livets og sannhetens Gud. Og 

hver gang jeg gav etter for den og samtykket i synden, slo jeg naglene gjennom dine hender og føtter. Mine 

synder og misgjerninger har -reist korset for deg; men du har dine armer utstrakt for å favne meg, dine føtter 

festet for å vente på meg. Og fra korset ber du for meg og alle syndere: "Fader forlat dem, for de vet ikke hva 

de gjør." 

Slik overvinner du, kjærlighets og miskunns Gud, det onde med det gode og gjengjelder min ondskap med 

kjærlighet. Skriften med dommen mot meg til evig død, har du strøket ut idet du naglet den til korset. 

Vær evig tilbedt og takket for din uendelige kjærlighet og nåde, korsfestede Frelser. Gi meg å elske deg 

igjen, så jeg korsfester mitt kjøt og bringer deg mitt legeme og liv som kjærlighetens og soningens offer. 

Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

12- Jesus dør på korset. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg! Det er det siste kvidefulle rop som trenger seg fram av ditt 

lidende hjerte, Jesus, min Gud. I tre samfulle timer har du lidt korsfestelsens dødsangst, ensomhet og tørst. 

Men din tillit til Faderen Og din lydighet mot hans hellige vilje, har lidelsen ikke kunnet knekke. Trygt kan 

du si: "Det er fullført!" og overgi deg helt og fullt til Faderens kjærlighet: "Fader, i dine hender overgir jeg 

min ånd." 

Du har seiret, korsfestede Frelser. Din kjærlighet. har seiret, din lydighet og tillit. Du er midleren, den eneste, 

mellom Gud og oss mennesker. I deg, Guds lam, har vi både offergaven og høyeste presten, den 

miskunnsrike og trofaste. 

Tillitsfullt kommer jeg derfor til deg. Du har tørstet og lengtet etter meg. Du har lidt for meg. La meg aldri 

glemme din kjærlighet og ditt offer. Fyll meg med ditt lys og din nåde, og la meg aldri mer skilles fra deg, 

Jesus, som er død for meg, la meg leve med deg i tiden og i evigheten. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 



 

13. Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang.  

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Guds hellige mor, Maria, nådens mor og min mor. Bitter må din lidelse være, bunnløs din kvide og din sorg 

når du ser din sønns ille tilredte legeme, og tenker på alle som hans lidelse likevel skal være forgjeves for. 

Men se, hans hjerte er åpnet for å gi hjelp til alle som søker sin tilflukt i det. Hans hode er bøyd for å gi oss 

forlatelsens kyss. 

Kom oss derfor til hjelp, du de kristnes mor, ta oss ved din morshånd og før oss til Frelseren, din sønn Jesus. 

For den bitre lidelses skyld som du følte ved foten av korset, gå i forbønn for oss. Be at vi aldri må glemme 

hans og din lidelse, men være trofaste i hans tjeneste til vår død. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 

 

14. Jesus blir gravlagt. 

Pr.: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg! 

M.: Fordi du med ditt hellige kors har frelst verden! 

Jesus, trofaste Gud. Du lovte fedrene: "Av dødsrikets vold vil jeg fri dem ut, fra døden vil jeg gjenløse dem." 

(Hos. 13, 14.) Derfor døde du på korset og steg ned i dødsriket. Du ville ved døden gjøre ham maktesløs som 

har dødens velde, dvs. djevelen, og fri ut dem som av dødsfrykt var i trelldom hele sin livstid. (Hebr. 2, 14.) 

I fred hviler du nå i en ny grav, som kjærlighet har gitt deg. I alt ville du bli oss lik; fattig ville du være selv i 

døden. Ydmykt tilber jeg ditt avsjelede legeme og takker deg for din kjærlighet, som er sterkere enn døden. I 

tillit til denne din kjærlighet ber jeg deg om den største av alle nådegaver: Å få ta mot deg i mitt hjerte, så jeg 

kan ferdes i deg med inderlig takk, stadfestet i min tro, mitt håp og min kjærlighet. 

Jesus, la meg leve for deg! La det siste jeg trår etter her i livet, være å påkalle ditt hellige navn, så jeg må dø 

med deg, for atter med deg å stå opp til det evige liv. Amen. 

Fader vår  … Hill deg Maria … Ære være … 

Pr.: Miskunn deg over oss, Herre! 

M.: Miskunn deg over oss! 

Pr.: De avdødes sjeler hvile ved Guds miskunn i fred. 

M.: Amen. 



 

Slutningsbønn. 

(Foran alteret.) 

Allmektige, evige Gud, miskunnsrike Fader. Du har villet la din Enbårne Sønn ta på seg vårt kjød. Bøyd 

under korsets tunge byrde har han gått foran oss på livsveien for å gi oss et forbilde på ydmykhet, lydighet og 

tålmod. 

Gi oss nåde så vi villig tar hans evangeliums milde åk og forsakingens kors på oss og følger etter ham som 

trofaste disipler. La oss så engang i herlighet stå opp med ham og få høre de glederike ord: "Kom hit, dere 

min Faders signede. Arv riket han har holdt rede til dere fra verden ble skapt. Du som med Sønnen og den 

Hellige Ånd hersker, Gud fra evighet og til evighet. Amen. 

 

Forbønner. 

Kjærligste Frelser og trofaste hyrde for våre sjeler. Du har gitt ditt liv for oss og har sagt: "Når jeg blir 

opphøyd fra jorden, vil jeg dra alt til meg." 

Oppfyll nå ditt allmaktsord og dra til deg alle som ennå ikke kjenner deg. Se i nåde ned til din hellige Kirke. 

Den er vingården som din høyre har plantet. Vern og øk den, driv ut all villfaring og all splid, samle hyrdene 

og deres hjord i kjærlighet og enhet. 

Gi nådig alle folk og nasjoner fred og enighet. Opplys riksstyrene, så de alltid har din lov og vilje for øye. Gi 

oss alle velferd for sjel og legeme, de vantro og vrangtro nåde til å erkjenne og følge frelsens sannheter. 

Styrk de rettferdige i det gode, gi synderne omvendelse, alle som har gjort godt mot oss, de himmelske 

goder, de som ligger for døden, nåde til å fare herfra i din fred og de avdødes sjeler den evige hvile. Amen. 

 

(Fader vår .... Hill deg Maria ... Ære være Faderen … i vår hellige far, pavens mening.) 

 

 


