
Korsvägsandakt
för barn

Inledande bön
När vi ber korsvägen ska vi följa med dig i ditt lidande, Jesus. 
Så många lämnade dig ensam när du hade behövt deras tröst. 
De som hatade dig ville se dig lida. Låt mig vara bland de 
helgon som stannade kvar vid din sida och hjälpte dig. Låt mig 
få vara din vän. Amen.



 1 
Jesus blir dömd 

av Pilatus

!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: 
»Du skall inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft 
mardrömmar i natt för hans skull.« Men hela folket ropade: »Hans blod 
må komma över oss och våra barn.« Då frigav han Barabbas, men Jesus 
lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Matt 27: 
19, 25-26

Pontius Pilatus blir Jesus domare. Han förstår att Jesus är oskyldig, men 
han vågar inte använda sin makt för att göra det goda och rätta.
Men det finns ett helgon i bakgrunden: Pilatus har en fru som vi kallar 
för Claudia. Hon har drömt om Jesus och är troende. Hon säger att 
Jesus är rättfärdig och att Pilatus inte ska döma honom! Pilatus lyssnar 
inte på sin fru, utan på folkmassan som ropar ”korsfäst honom!”. Han 
dömer Jesus till döden.

Låt oss bedja. Jesus, jag vill våga säga det som är rätt, även när alla 
andra ropar och skriker lögner. Jag vill vara som Claudia. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 2 
Jesus tar

korset på sig
Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på 
honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. 
Matt 27:31 

Det är farligt att vara Jesus vän nu. Det är många soldater där som hotar 
och slåss. Jesus hade tolv vänner som följt honom överallt i tre år. De 
hade varit med om mycket farligt och spännande tillsammans. Men nu 
har alla lämnat Jesus förutom en: Johannes, som är yngst av dem alla. 
Han tar risken och stannar vid Jesu sida. 

Låt oss bedja. Jesus, tillåt aldrig att jag lämnar dig. Lär mig att älska dig 
så mycket att jag inte kan skrämmas bort. Jag vill vara som Johannes. 
Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 3 
Jesus faller

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Korset var mycket tungt, och Jesus som varit vaken hela natten och blivit 
piskad ramlar till marken nästan med en gång. När Jesus reser sig igen 
har han förstått hur tungt korset är och orkar fortsätta.

Låt oss bedja. Jesus, vi ger ofta upp när saker känns för svåra och tunga. 
Låt mig aldrig glömma att du är vid min sida och hjälper mig. Jag vill 
orka vidare med din hjälp. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 4 
Jesus möter 
sin moder

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Ända sedan Jesus var bebis har Maria vetat att något kommer att hända 
som gör så ont att det känns som ett svärd rakt genom hjärtat. Nu 
händer det: Jesus går för att dö på korset. Maria vet att Jesus skulle gå 
därifrån om hon bad honom om det, för han lyder henne alltid. Men 
Maria litar på Jesus och hindrar honom inte. 

Låt oss bedja. Ibland gör det väldigt ont att älska andra människor, och 
ingen har lidit så mycket av kärlek som Jesus. Maria visste att kärleken 
var värd all smärtan och led tillsammans med honom. Jag vill vara som 
Maria. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 5 
Simon hjälper

Jesus bära korset
Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far 
till Alexandros och Rufus, tvingade de att bära hans kors. Mark 15:21

Jesus behöver hjälp att bära korset, och en man som råkar vara där 
tvingas hjälpa honom. Simon tyckte säkert att det var jobbigt, och 
kanske oroade han sig för vad som skulle hända med hans två pojkar 
Rufus och Alexandros. Men att bära Jesus kors förändrade honom och 
hans familj - de blev kristna, och hans söner växte upp och blev vänner 
med apostlarna. 

Låt oss bedja. En del saker som gör ont och känns tunga i mitt liv är i 
själva verket goda. Hjälp mig känna igen mitt kors när Jesus ger mig 
det, och gör så att jag vill bära det. Jag vill vara som Simon. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 6 
Veronika räcker

Jesus svetteduken
Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Jesus lidande var så stort. De hade piskat honom, slagit honom, krönt 
honom med törnekrona, och nu släpar han det tunga korset på väg till 
korsfästelsen. Veronika kan inte rädda honom. Hon bara hjälpa honom 
med en enda av hans smärtor: hon kan torka bort blodet och svetten 
som rinner ner i Jesus ögon. För att hjälpa honom med det riskerar hon 
sitt eget liv.

Låt oss bedja. Veronika hade ingen rustning och inga vapen, men hon 
tyckte så synd om Jesus att hon trotsade soldaterna för att få hjälpa 
honom. Det var medlidande som gjorde henne modig. Jag vill vara som 
Veronika. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 7 
Jesus faller på nytt

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Jesus bär ett stort tungt kors. Men han bär också på något annat som är 
mycket värre, och som ingen kan se: Jesus bär alla människornas 
synder i sitt hjärta. Han ska ta straffet för allt ont som alla människor 
har gjort. Att Jesus ramlar för andra gången påminner oss om denna 
osynliga tyngd som han bär på. 

Låt oss bedja. Jesus jag avskyr att se dig ligga på marken, slagen och 
plågad. Lär mig att avsky mina egna synder lika mycket. Låt mig få gå 
vid din sida upp mot Golgata. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 8 
Jesus möter

Jerusalems kvinnor
Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Jesus vände sig om och sade till dem: »Jerusalems döttrar, gråt inte över 
mig, gråt över er själva och era barn. Ty om man gör så med det gröna 
trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade?« Luk 23:28, 31

Några kvinnor följer efter Jesus och gråter över det hemska som sker. 
Jesus säger till dem att inte gråta över honom - han är ju helt igenom 
god och fri från synd. Nej de borde gråta över människornas synder 
istället. Kvinnorna har inte förstått att deras egna hjärtan är sjuka av 
synder.

Låt oss bedja. Jesus, jag vet att du stod ut med allt detta hemska för min 
och alla andra människors skull. Jag vill så gärna få ett helt rent hjärta, 
som du. Skapa ett sådant hjärta inuti mig. Amen. 



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 9 
Jesus faller 

för tredje gången
Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Fadern, Sonen och den helige Ande gör aldrig någonting ensamma, 
utan är  alltid tillsammans. För vår skull ska sonen offras på korset, men 
Fadern och den helige Ande är med honom. Jesus faller tre gånger så att 
vi inte glömmer att det är den treenige Guden som vandrar korsets väg.

Låt oss bedja. Gud, du kämpade så hårt för att vinna mig. När du 
segrade över döden vann du evigt liv för mig och alla andra människor. 
Låt mig aldrig glömma det. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 10 
Jesus blir avklädd

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp 
dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den 
hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sade därför till 
varandra: »Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha 
den. Joh 19:23-24 

Långskjortan de tar ifrån Jesus är en sådan som präster och kungar bär. 
De tar inte bara av honom hans kläder, utan döljer för alla vem det är 
som de ska döda: vår överstepräst och kung. Men Jesus är kung och 
präst i ett annat rike - i Kyrkan. De kan inte ta ifrån honom hans 
värdighet. 

Låt oss bedja. Jesus, jag vet ju att du bor i mig, och att jag är med i din 
Kyrka. Gör mitt hjärta till ditt egna kungadöme, där du alltid ska vara 
kung och präst. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 11 
Jesus korsfästes

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och 
förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. Den ene av 
förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du 
Messias? Hjälp då dig själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den 
andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? 
(…)« Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« 
Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i 
paradiset.« Luk 23:33, 39-43

Den ena brottslingen börjar tro på Jesus och hans namn minns vi som 
Dismas. Han ångrar sina synder och litar på Jesus. Till och med när 
Jesus hänger på korset och dör förstår Dismas att Jesus kan hjälpa. Så 
fick Dismas följa med Jesus in i himmelriket som ett av hans helgon. 

Låt oss bedja. Jesus, hjälp mig att förstå att det enda som behövs för att 
jag ska bli helig är att jag litar på dig, även om allt verkar hopplöst! Jag 
vill vara som Dismas. Amen. 



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

Res dig upp.

 12 
Jesus dör på korset

Gå ner på båda knän. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Jesus sade) »Det är fullbordat.« Och han böjde ner huvudet och 
överlämnade sin ande. (När) de kom till Jesus och såg att han redan var 
död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan 
på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Joh 19:30, 
33-34.

Vi minns soldatens namn som ”Longinus”. Med sin lans genomborrar 
han Jesus som fortfarande hänger kvar på det höga korset. Blod och 
vatten rinner rakt ner på Longinus, det sår som han gjort i Jesu 
bröstkorg är en dörr in till Jesu hjärta. Longinus ville vara nära Jesus i 
resten av sitt liv och blev kristen, och ett helgon.

Låt oss bedja: Käre Jesus - din död på korset räddar mig från döden. 
Dina sår läker mina sår. Jag vill gärna vara tätt intill ditt hjärta och alltid 
vara nära dig. Amen. 



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 13 
Jesus tas ner
från korset

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

De lägger Jesus döda kropp i Marias knä. Hon gav Jesus till hela 
världen när hon bar honom i sin mage och födde honom. Då lindade 
hon honom och la honom i en krubba, men nu ska han lindas och 
läggas i en grav. 

Låt oss bedja. Kära Maria - för att du är Guds moder är du min moder, 
och i hela mitt liv har du gett mig Jesus. Också så här kan jag få ta emot 
Jesus av dig. Jag vill att mitt hjärta blir hans grav, så att han uppstår i 
mig till evig glädje. Amen.



!  Korsfäste Herre Jesus Kristus,
"  tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

 14 
Gravläggningen

Gå ner på ett knä. 

! Vi tillber dig, Herre Jesus 
Kristus, och prisar dig,

" ty genom ditt heliga kors 
har du återlöst världen. 

Res dig upp.

De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med 
kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen 
där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny 
grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus(.) Joh 19:40-42

Det finns två vänner kvar som aldrig vågat erkänna att de tror på Jesus: 
Josef från Arimataia och Nikodemus. Nu när han är död och allt verkar 
förlorat vågar de äntligen visa för alla att de älskar Jesus. De tvättar 
Jesus döda kropp, smörjer den med olja och lindar in den med örter i 
vita dukar. Sen lägger de honom i en ny fin grav. De tror att de aldrig 
mer ska få se honom. 

Låt oss bedja. Josef av Arimataia och Nikodemus begravde Jesus i stor 
kärlek och erkände sin vänskap med honom, fast allt verkade förlorat. 
De anade inte hur glada de skulle få bli. När Jesus uppstod och 
himmelriket öppnades, fick Josef och Nikodemus sina nya hem i 
himlen. Jag vill vara som dem. Amen.
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Avslutning
!. Helige Herre Gud,
". Helige Herre Gud,

!. Helige starke Gud,
". Helige starke Gud,

!. Helige odödlige, förbarma dig över oss.
". Helige odödlige, förbarma dig över oss.

Välsignelse
!. Gud välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss 
till det eviga livet.
". Amen.


