Korsvejandagt
F: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
A: Amen
1.

Station. Jesus er dømt til døden.

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

Igen talte Pilatus til dem, da han helst ville løslade
Jesus. Men de råbte tilbage: »Korsfæst ham, korsfæst ham!« For
tredje gang spurgte han dem: »Hvad ondt har denne mand da
gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf, derfor
vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse.« Men de
pressede på og forlangte med høje råb, at han skulle korsfæstes,
og deres råb sejrede. – Stilhed –
Luk 23,20:

Lad os bede:
F: Herre Jesus Kristus du siger til os: ”det mål, I måler med, skal
I selv få tilmålt med”. Hjælp os til ikke at bagtale andre og
ikke at dømme andre; hjælp os til at bedømme vores
medmennesker med din barmhjertighed.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle der bliver dømt uretfærdigt. Lad dem finde
mennesker som viser dem din retfærd.
A: Herre, hør vor bøn.

2. Station. Jesus tager korset op på sig.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden
Joh 19,17: Ypperstepræsterne tog Jesus med sig; Jesus bar selv

korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskal-sted, og som
på hebraisk hedder Golgata. – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du har taget korset på dig og båret det
frivilligt for at vores byrder ikke knuser os. Hjælp os at lære
af dig og sige ja til det der falder os svært.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle som vil undgå korset. Lad dem erkende, at
man ikke kan være din discipel uden at tage korset op på sig
selv.
A: Herre, hør vor bøn.

3. Station. Jesus segner første gang under korset.
F: Vi tilbeder dig, Herre Jesus Kristus og vi lovpriser dig
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden

Luk 11,46: På den tid sagde Jesus: Ve jer, I lovkyndige! I læsser

byrder på mennesker, som ikke er til at bære, men selv rører I
dem ikke med en lillefinger. I har taget kundskabens nøgle. Selv
er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det.« –
Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, vi beder dig om din hjælp for at vi med
vores virke ikke er til anstød men til støtte for andre
mennesker.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle dem som er blevet såret af vores ord, handling
eller opførsel, at de må blive helet og komme over deres sår.
A: Herre, hør vor bøn.

4. 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
Luk 2,33-35: Josef og Maria undrede sig over det, som Simeon

sagde om Jesus. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria,
hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for
mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges, ja, også din
egen sjæl skal et sværd gennemtrænge, for at mange hjerters
tanker kan komme for en dag. – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, vi oplever tit hvor svært det er at møde
lidende mennesker, især i vores familier, og ikke at have
muligheder for at hjælpe dem. Ved din mors forbøn, beder vi
dig om hjælp, så at vi, børn og forældre, må støtte hinanden.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder dig for de familier, hvor forældre og børn ikke mere
har noget fællesskab med hinanden; vis dem, hvordan de kan
finde hinanden igen
A: Herre, hør vor bøn.

5. 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

F: Vi beder for alle som ikke har nogen kraft mere, og lad os
erkende, hvem der har brug for vores hjælp.
A: Herre, hør vor bøn.

6.

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. 53,2-4: Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men

vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en
lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for,
foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore
sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede
ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, på din korsvej har du fundet mennesker
som var gode mod dig. Hjælp os at se dit ansigt i de andres
nød, og giv os et åbent hjerte for de andres lidelser.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle, som er i nød, at de ikke mister håbet og
modet i denne situation.
A: Herre, hør vor bøn.

7. Station. Jesus segner 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
Es. 53,5-7: Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår

blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver
sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham. Han blev plaget
og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der
føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes,
åbnede han ikke sin mund. – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du segner for anden gang og bliver
alligevel ikke modløs. Hjælp os at have tålmodighed til altid
at rejse os.
A: Herre, hør vor bøn.

F: Vi beder for alle der lever i synd. Giv dem mod til
omvendelse.
A: Herre, hør vor bøn.

Matt. 27,32: På vejen til Golgata traf de en mand fra Kyrene, som

hed Simon, ham tvang de til at bære Jesu kors. – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, Simon af Kyrene hjælp dig med at bære
korset. Hjælp os at forstå, at det at bære korset betyder at gå
den vej du selv er.
A: Herre, hør vor bøn.

8. 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
Luk 23,27-28.31: En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også

kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om

mod dem og sagde: »Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men
græd over jer selv og jeres børn! For gør man sådan med det
grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne?« – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, giv os et angrende hjerte som får os til at
græde over vore synder, så at vi ved at bekende dem for dig
kan finde barmhjertighed og fred.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle dem som den dag i dag ikke har fundet din
barmhjertighed, at de snart kan møde den og tage imod din
tilgivelse.
A: Herre, hør vor bøn.

9.

A: Herre, hør vor bøn.
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!
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle som er blevet fornærmet eller krænket, at de
må overvinde skammen og at de må være sikre på at de har
en stor værdi fordi de er skabt i dit billede.
A: Herre, hør vor bøn.

11. 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

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
1 Kor. 1,19.22-24.27-30: De vises visdom vil jeg ødelægge, de

kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. For jøder kræver tegn, og
grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet,
en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem,
der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som
Guds kraft og Guds visdom. Men det, som er dårskab i verden,
udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt
i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det,
som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er,
udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at
ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham
skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra
Gud. – Stilhed –
Lad os bede
F: Herre Jesus Kristus, du er vejen sandheden og livet. Tillad ikke
at vi farer vild efter falske lærdomme.
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 opleve at du er dem
nær.
A: Herre, hør vor bøn.

10. 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
Sal. 22,2-3.8-9.19-20: Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger

mund og ryster på hovedet: »Han har overgivet sin sag til Herren,
lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham!« de
deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min
klædning. Men du, Herre, hold dig ikke borte, du, min styrke,
skynd dig til hjælp! – Stilhed –

Sal 22,1.13-18: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Stærke tyre omgiver mig, Bashanbøfler omringer mig; rovgriske
og brølende løver spærrer gabet op mod mig. Jeg er som vand,
der hældes ud, alle mine knogler falder fra hinanden, mit hjerte er
som voks, det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et
potteskår, min tunge klæber til gummerne, du lægger mig i
dødens støv. 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 til den forestilling og de
forventninger som vi har om dem.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle, som har fået et dårligt rygte, at de må sætte
deres lid til dig og genfinde den værdi som du giver.
A: Herre, hør vor bøn.

12. 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
Luk 23,44-46: Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt

mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen
formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem.
Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min
ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. – 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.
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 stå
for døden.

13. 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
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 til altid at være klare over at du
har taget alle vores synder på din lidende krop.
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
håb.
A: Herre, hør vor bøn.

14. 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
Matt 27,57-61: Men da det var blevet aften, kom der en rig mand

fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af
Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus
befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu legeme og
svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som han
havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor
sten for indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og
den anden Maria var der og sad over for graven. – 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.
A: Herre, hør vor bøn.
F: Vi beder for alle de mennesker som regner lidelsen og døden
for meningsløs. Send dem nogen der kan aflægge
vidnesbyrd om det evige liv for dem.
A: Herre, hør vor bøn.

