F: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
A: Amen

Han gives ikke i fjenders vold! Herren støtter ham på sygelejet,
hver gang han ligger syg, gør du ham rask. (– Stilhed – )

3. III- Station. Jesus falder første gang under korset.
1.

I-Station. Jesus er dømt til døden.

F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden

F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
4.Jer.11,19-20: Jeg var som et lam, der intetanende føres til

1.Mos.37,12-13.18-20: Engang sagde Israel til Josef: »Dine

brødre vogter får ved Sikem. Nu vil jeg sende dig til dem!« Han
svarede: »Ja, far!« Så sagde han: »Tag af sted og se, hvordan
dine brødre har det, og hvordan det går med fårene; bring mig
så besked tilbage.« Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i
Dotan. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem,
lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden: »Dér
kommer den drømmemester! Lad os slå ham ihjel og kaste ham
i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så
se, hvad der kommer ud af hans drømme!« (– Stilhed – )
Lad os bede:
F: Herre Jesus Kristus, hjælp os at sætte pris på alle vores
medmennesker. Tillad ikke at vi handler under misundelse og
jalousi. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: For alle de uskyldige der bliver straffet, at de må finde fred i
Kristus. Derom, beder vi. – A -: Herre, hør vor bøn.
F: For alle der har politiske og sociale ansvar, at deres virke må
fremme både materiel og menneskelig og åndelig udvikling.
Derom, beder vi. - A: Herre, hør vor bøn.

slagtning. Jeg forstod ikke, at de lagde planer mod mig: »Lad os
ødelægge træet og dets skud. Lad os udrydde ham af de
levendes land; hans navn skal ikke nævnes mere. « Hærskarers
Herre, som dømmer retfærdigt, som ransager hjerte og nyrer,
lad mig se din hævn over dem! Dig overgiver jeg min sag. (–
Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, gør at alle vores handlinger må være til
hjælp og gavn for andre mennesker. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: For alle som er blevet såret af vores ufuldkommen opførsel, at
de kan kommer over deres sår. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

4.

2.

Jer.15,10: Ve mig, mor, at du fødte mig! Jeg anklages og

II-Station. Jesus tager korset op på sig.

1.Mos.22,4-8: To dage efter fik Abraham øje på stedet i det

fjerne, og han sagde til karlene: »Bliv her med æslet, mens jeg
og drengen går derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til
jer.« Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak.
Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak
sagde til sin far Abraham: »Far!« Abraham svarede: »Ja, min
dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden og brændet, men hvor er
offerlammet?« Abraham svarede: »Gud vil selv udse sig et
offerlam, min dreng.« Og så gik de to sammen. (– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du har taget korset på dig og båret det
frivilligt, hjælp os at gøre din vilje og sige ja til alt det der
falder os svært. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: For alle som ikke ser en mening i deres lidelser, at de kan
opleve at du er dem nær.Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

6. VI Station. Veronika rækker Jesus svededugen.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Es. 50,5-7: Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke

genstridig, jeg veg ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive
skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for
skændsler og for spyt. Gud Herren er min hjælper, derfor blev
jeg ikke til spot og spe; derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som
flint, jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. (– Stilhed – )

IV- Station. Jesus møder sin mor.

F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden

fordømmes af hele landet. Jeg har hverken ydet eller modtaget
lån, men alle forbander mig. (– Stilhed – )
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden

Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, hjælp os at være opmærksomme på de
mennesker der mest trænger til vores hjælp og gør os villige til
at hjælpe dem.Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: For alle som ikke magter at klare hverdagsliv, at de må tage dig
som deres støtte og ledsager. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, ved din mors forbøn, beder vi dig for vores
familier, at de må være steder hvor din ubegrænset og
ubetinget kærlighed bor. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: For alle de mødre og faædre som er i vanskelighed, at de må
lade sig hjælpe til at være kærlige og omsorgsfulde.
Derom, beder vi. A: Herre, hør vor bøn.
F: For alle de kvinder der er udsæt for vold, giv dem håb og styrke
så at de ikke bukker under det onde. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

5.

V-Station. Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære
korset.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Sl.41,2-4: Lykkelig den, der har omsorg for den svage, på

ulykkens dag redder Herren ham. Herren beskytter ham og
giver ham liv, han prises lykkelig i landet.

Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, tillad ikke at vi bliver forarget over lidelsen
og mister troen. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
.F: For alle, som er i nød, at de ikke mister håbet og modet i denne
situation. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

7. VII- Station. Jesus falder anden gang under korset.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
1.Kong.19,3-5: Elias blev bange og drog af sted for at redde

livet. Da han var kommet til Be'ersheba i Juda, efterlod han sin
tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik
hen og satte sig under en gyvelbusk; han bad om at måtte dø og
sagde: »Det er nok, Herre! Tag mit liv, for jeg er ikke mere
værd end mine fædre.« Så lagde han sig ned og faldt i søvn
under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde: »Stå
op og spis!« (– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du segner for anden gang og bliver
alligevel ikke modløs. Hjælp os at være tålmodige overfor
vores svaghed og skrøbelighed. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

F: For alle der ikke kender dig. At de må lære din kærlighed at
kende. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

1.Mos.37,23-24: Da Josef kom hen til sine brødre, rev de

8.
VIII-Station. Jesus møder de grædende kvinder.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden

Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, selv om du havde Guds skikkelse, gav du
afkald og blev et menneske. Vi takker dig fordi du ved din
nøgenhed har iført os guddommelighed! Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle som har oplevet krænkelser og ydmygelser, at
din kærlighed må genoprette og bekræfte det gode i dem.
Derom, beder vi. –A-: Herre, hør vor bøn.

kjortlen af ham, den lange ærmekjortel. Så tog de ham og
kastede ham i cisternen; den var tom, der var ikke vand i den.
(– Stilhed – )

13.

XIII-Station. Maria modtager Kristi legeme.

F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Sl.34,19-23: Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust,

Jer.31,15-17: Dette siger Herren: i Rama høres klageråb, bitter

gråd; Rakel græder over sine børn, hun lader sig ikke trøste
over sine børn, for de er borte. Dette siger Herren: Græd ikke
mere, stands dine tårer! For du får løn for din møje, siger
Herren; de skal vende tilbage fra fjendens land. Der er håb for
dine efterkommere, siger Herren. Dine børn skal vende tilbage
til deres land. ( - Stilhed - )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, giv os et angrende hjerte som græder over
synder og styrkes ved din barmhjertighed. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle som har det svært med at tilgive, at de snart må
møde din barmhjertighed. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

9.

IX-Station. Jesus falder tredje gang.

F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Sl.69,1-5: Frels mig, Gud, for vandet når mig til halsen, jeg er

sunket i bundløst dynd og kan ikke få fodfæste. Jeg er kommet
ud på det dybe vand, strømmen skyller sammen over mig. Jeg
er udmattet af at råbe, min strube er blevet hæs, mine øjne har
stirret sig trætte af at vente på min Gud. De, der hader mig uden
grund, er flere end hårene på mit hoved; mange vil gøre det af
med mig, med urette er de mine fjender. Det, jeg ikke har røvet,
skal jeg alligevel levere tilbage. (– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du er vejen sandheden og livet. Tillad ikke
at vi misforstår korsets frelsende kraft. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle der over for deres egne lidelser segner, mister
modet, håbet og tilliden til dig. Lad dem føle din frelsende
kærlighed. Derom, beder vi. - A: Herre, hør vor bøn.

10. X-Station. Jesus bliver afklædt.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden

11. XI-Station. Jesus bliver naglet på korset.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Sal 22,17-18: En flok af forbrydere står omkring mig; de har

gennemboret mine hænder og fødder, jeg kan tælle alle mine
knogler. De ser på mig med skadefryd. (– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du blev naglet på korset. Tillad ikke at vi
fastnagler andre mennesker med vores fordomme.
Derom, beder vi. –A-: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle de syge, de ældre, og for alle som føler sig
ensomme og savner solidaritet, at de må opleve at du er den
som lider med dem og for dem. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

12. XII-Station. Jesus dør på korset.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
5,Mos.16,5-6: Du må ikke slagte påskelammet hjemme i nogen

af dine byer, som Herren din Gud giver dig. Kun på det sted,
Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, må du slagte
påskelammet, om aftenen, ved solnedgang, det tidspunkt da du
drog ud af Egypten. (– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du har elsket os indtil det sidste. Lad os
altid huske det, så at vi kan elske med den samme kærlighed.
Derom, beder vi. – A-: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle dem som ikke tror på denne din kærlighed,
hjælp dem til at betro sig selv i dine hænder, især når de vil
stå for døden.Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Mange lykker rammer
den retfærdige, dog redder Herren ham ud af dem alle. Han
beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust. Ulykke
slår den ugudelige ihjel, og den retfærdiges fjender straffes.
Herren udfrier sine tjenere, de, der søger tilflugt hos ham,
straffes ikke
(– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, hjælp os at holde ud i modgang og i
prøvelserne, og til altid at være klare over at du har taget alle
vores synder på din lidende krop. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle de familier der har oplevet dødsfald, at de må
få trøst og de må tro på det evige liv. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

14. XIV-Station. Jesus bliver lagt ind i graven.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Es. 53,9-12: Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads

blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke
svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med
sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og
får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin
lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener
bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres
synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige
deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet
blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i
stedet for syndere. (– Stilhed – )
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, hjælp os altid til at bære din død i vort
legeme, for at også din opstandelse kan komme til syne i os.
Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle der har med de syge at gøre, især dem som
tager sig af døende patienter. Styrk dem, giv dem mod og
udholdenhed. Derom, beder vi
A: Herre, hør vor bøn.

