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Korsveien 

 

TROSMÅL Barnet opplever at korsveien kan hjelpe det til å forstå bedre 
hvorfor Jesus døde for oss. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at korsveien minner oss om Jesu lidelse og død, og vet 
hvilke dager og tidspunkter det er vanlig å gå korsveien i kirken. 

EVNEMÅL Barnet kan fortelle med egne ord hva en korsvei er og hvordan man går 
den. 

 

METODER Fortelling, oppgaver, korsveien. 

HJELPEMIDLER Læreboken «Kom og se» s. 48 – 51, arbeidsboken s. 47 – 51, hefter 
med barnekorsvei eller kopi av en av korsveisandaktene som finnes i 
den katolske bønneboken. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for dem som lider: Herre, 
Jesus Kristus, du opplevet ensomheten da du hang på korset. Vær hos 
dem som er uten håp og som i dag opplever smerte eller sorg. La ditt 
nærvær vende deres sorg til trøst, så de finner fred i din barmhjertighet. 
Allmektige Gud, din Sønn Jesus Kristus leget de syke og trøstet de 
sørgende. I hans navn ber vi for alle som lider av sykdom på kropp eller 
sinn, av angst eller depresjon, av ensomhet eller tap av en de elsker. Vi 
ber om at de må finne legedom og trøst, for Jesu Kristi skyld. Amen. 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 
 
 

- Hilse på hver og en og ønske dem velkommen 
- Bønn 

 
Fortell: Forrige time hadde vi om Jesu lidelseshistorie; hva som skjedde 
de siste dagene av hans liv da han ble korsfestet og døde. Denne timen 
skal vi lære om korsveien, som er en katolsk bønneform eller 
andaktsform, og vi skal også gå den. 

UTDYPING 
(25 min.) 

Fortell: I kirken henger det fjorten bilder langs langveggene som viser 
oss hele Jesu lidelseshistorie frem til han dør og blir gravlagt – nesten 
som en tegneserie. Dette er de fjorten stasjonene i korsveien.  
 
Å gå korsveien er en gammel katolsk skikk som man begynte med på 
slutten av middelalderen, blant de katolikkene som levde og holdt til i 
Jerusalem.   
 
Å gå den skal hjelpe oss å forstå Jesu lidelseshistorie bedre, samt å 
forstå hvorfor han døde for oss. I korsveisandakten har vi mulighet til å 
sette oss selv bedre inn i ulike sider ved hvordan det var for Jesus å gå 

Trinn: 4.  
Tid: 45 min. 
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gjennom alt sammen, og å bli korsfestet. Når vi går korsveien er det 
meningen at vi skal leve oss godt inn i dette fra vårt eget perspektiv 
som troende. 
 
Jesus sa at de som er hans venner og tror på ham, de skal ta opp sitt 
kors og følge ham. (Matt 10, 38. 16, 24) Det er vanlig å tenke seg at 
enhver har et kors å bære i livet sitt – og da er «korset» forstått som de 
vanskelighetene, problemene, sykdommene og lidelsen som hver 
enkelt har. Vi kan ta eksempel av Jesus og bære alt dette som et kors 
slik han gjorde. Da legger vi også vår egen lidelse til hans lidelse, og 
slik helliggjør vi lidelsen vår og oss selv. Dette er et mysterium i vår tro. 
På mystisk vi blir vi da lidende med både Jesus selv og alle andre 
troende mennesker som på denne måten legger sin lidelse til Kristi 
lidelse. Og når vi går korsveien og mediterer over Kristi lidelseshistorie, 
deltar vi også i dette mysteriet. Denne lidelsen, som er blitt knyttet til 
Kristus og hans død på korset, er en lidelse som forløser oss alle, fra all 
synd i verden og til det evige liv hos Gud. Det er derfor vi kan si at 
lidelsen i Kristus er hellig. Og da blir vår lidelse aldri forgjeves eller 
ensom – slik lidelse ellers kan oppleves i våre liv, når vi ikke ser den i 
lys av Jesus Kristus og vår tro på ham.  
 
  
Man kan gå korsveien alene eller i en gruppe. Legfolk har muligheten til 
å arrangere og holde korsvei i kirken eller ute i det fri (langs en 
pilegrimsrute f. eks) på egenhånd. Det kan være fint å ha en prest eller 
diakon til å lede det, men det er ikke helt nødvendig. En legmann eller 
legkvinne kan også lede en gruppe i korsveisandakt. Fredag er en 
veldig vanlig dag å holde korsveisandakt i mange menigheter – til 
minne om at Jesus ble korsfestet på fredag. Men en hvilken som helst 
dag er mulig å holde korsveisandakt, selv om fredager i fastetiden er 
spesielt mange legfolkgrupper i menighetene veldig aktive med å gå 
korsvei i kirken. 
 
I dag skal vi også gå korsvei inne i kirken.  
 
[Hvis du ikke har fått tak i hefter med barnekorsveisandakt, del nå ut 
kopier med en annen korsveisandakt til elevene – f. eks fra Katolsk 
bønnebok (der du finner ulike versjoner s. 154 – 175). Så går dere stille 
og rolig fra undervisningsrommet og inn i kirken. Du leder korsveien 
rundt til alle stasjonene der, før dere går tilbake til 
undervisningsrommet. Det er mulig du må være restriktiv og begrense 
tiden dere bruker på korsveien denne gangen, av hensyn til 
undervisningstiden dere har til rådighet. Men da kan du heller forklare i 
forkant at det ellers er vanlig å bruke litt ekstra tid i stillhet ved hver av 
stasjonene. Dette er for å få mulighet til å tenke over, føle og leve seg 
inn i hver enkelt av hendelsene langs korsveien, og å tenke spesielt på 
kristne som blir forfulgt og lider i verden i dag.]   
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ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene skal jobbe med oppgavene s. 47 – 51 i arbeidsboka. Det skal 
være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen av dem trenger noe hjelp. 

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elvene fortelle med egne ord hva en korsvei er. 
- La elvene fortelle når det er vanlig for legfolk å gå korsveien, 

samt forklare hvordan man går den.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan stå sammen i en ring og be en gang til de samme 
bønnene som dere startet timen med. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 


