
KORSVEIANDAKT 
 

Under korset står i kvide 
smertens mor, ser sønnen lide 
der han henger på et tre. 
 
Sverdet sårer hennes hjerte 
fullt av sorg og bitter smerte 
skjelvende i stundens ve. 

 
FORBEREDELSESBØNN 
 

Å, hvor sorgfull her vi finner 
den velsignede blant kvinner 
mor til den enbårne sønn. 

 
 
1. JESUS BLIR DØMT TIL DØDEN 
 
P: Vi tilber deg Kristus, og lovpriser deg! 
A: Fordi du ved ditt hellige kors har frelst verden! 
 

[Tekstlesing] 
 
P: Miskunn deg over oss, Herre! 
A: Miskunn deg over oss! 
 

Sorgens merke i hver mine 
milde mor i dødens pine 
ser den Herlige, sin sønn. 

 
 
2. JESUS MOTTAR KORSET 
 

Hvem er den som uten tåre 
kan se Kristi moders såre 
gråt og høre hennes stønn? 

 
 
3. JESUS FALLER FØRSTE GANG UNDER KORSET 
 

Hvem kan uten selv å lide 
se på Kristi moders kvide 
der hun lider med sin sønn? 

 
 
4. JESUS MØTER SIN HELLIGE MOR 
 

For all synd i hele slekten 
ser hun Jesus under vekten 
av så tunge svøpeslag. 

 
 
5. SIMON FRA KYRENE HJELPER JESUS Å BÆRE 
KORSET 
 

Se den Gode som hun fødte 
så forlatt som den forstøtte 
i det siste åndedrag. 
 

 
6. VERONIKA REKKER JESUS SVETTEDUKEN 
 

Mor, du kjærlighetens kilde 
smertens gru jeg gjerne ville 
dele her i dag med deg. 

 
 
 

7. JESUS FALLER ANNEN GANG UNDER KORSET 
 

Gjør at hjertet mitt må tennes 
og til Kristus, Gud må vendes 
så Han kjennes kan ved meg. 

 
 
8. JESUS TRØSTER JERUSALEMS KVINNER 
 

Vil du, mor, de sår da feste 
som har merket ham, den beste, 
dypt i meg – i sjel og kjød. 

 
 
9. JESUS FALLER TREDJE GANG UNDER KORSET 
 

For meg ble han tornekronet 
mine synder har han sonet. 
La meg kjenne all hans nød. 

 
 
10. JESUS BLIR AVKLEDT 
 

La oss gråte ved din side 
den korsfestede se lide 
all den tid jeg lever her. 

 
 
11. JESUS BLIR NAGLET TIL KORSET 
 

Under korset med deg ville 
jeg så gjerne stå, du milde 
bære sorgen med deg der. 

 
 
12. JESUS DØR PÅ KORSET 
 

Jomfru, renest mellom alle 
vil du meg blant dine kalle 
til å klage ut med deg? 

 
 
13. JESUS BLIR TATT NED AV KORSET OG  
LAGT I SIN MORS FANG 
 

La meg være, Krist til ære 
mellom dem som kors kan bære 
alltid minnes korsets vei. 

 
 
14. JESUS BLIR GRAVLAGT 
 

La meg dypt hans sår få kjenne 
korsets glød i meg få brenne 
gi meg rusen i hans blod. 
 
Da skal ikke ildens lue 
meg på dommedagen true 
da vil du for meg gå god. 

 
SLUTNINGSBØNNER 
 

Når jeg skal i døden segne 
Kristus, gi meg seierstegnet 
på din fromme moders bønn. 
 
Og når legemet forsvinner 
la da sjelen livet finne 
gi den Paradisets lønn.

 
 


