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Het Keltisch 

Kruis 
 

Het Keltisch Kruis is typisch te 

herkennen aan de cirkel in of 

rond het kruis, en is dikwijls 

(maar niet altijd) ook tot in 

detail gedecoreerd met Keltisch 

knoopwerk. 

 

Het Keltisch Kruis wordt ook 

wel eens een “High Cross” of 

hogekruis genoemd, en ze zijn 

vooral terug te vinden in 

Ierland, Cornwall en Wales, en 

worden meestal aanzien als het 

symbool van de kerk van het 

Keltisch Christendom.  De oudste Keltische 

Kruisen dateren uit de 7
de

 eeuw na Christus. 

 

Een legende vertelt hoe St. Patrick, patroon-

heilige van Ierland, de heidense bevolking be-

keerde tot het Christendom door de cirkel van 

de maan te tekenen in het kruis van Christus, 

maar eigenlijk kent dit symbool een veel 

oudere, en voor-Christelijke oorsprong. 

 

De oorsprong ligt bij het zogenaamde “zonne-

wiel” of “zonnekruis”, daterende uit het Neo-

lithicum (stenen tijdperk) en restanten hiervan 

zijn buiten het Keltisch grondgebied 

ook terug te vinden bij de Noors-

Germaanse cultuur (en heet soms dus 

ook Odin’s Kruis) en zelfs in de 

Pyreneeën en Mesopotamië. 

 

De horizontale lijn staat voor de 

materiële wereld (het lichaam), ter-

wijl de verticale lijn voor de spiritu-

ele wereld staat (de geest), en de cir-

kel vertegenwoordigt de harmonie 

van beide.  Het midden van de cirkel, 

waar de twee lijnen elkaar kruisen, is 

aldus waar de spirituele en materiële 

wereld elkaar ontmoeten, en waar 

Balans en Harmonie bekomen wordt.  

Het Keltisch Kruis wordt vandaag de 

dag gebruikt bij zowel Christenen als 

heidense Druïden. 

 

Enkele eenvoudige voorbeelden 

van een zonnewiel. 

The Celtic 

Cross 
 

The Celtic Cross can be recog-

nized by the circle in or around 

the cross, and is often (though 

not always) richly decorated 

with Celtic knotwork. 

 

The Celtic Cross is often also 

referred to as a “High Cross”, 

and is most commonly found in 

Ireland, Cornwall and Wales.  

They are often seen as the sym-

bol of the church of Celtic 

Christianity.  The oldest Celtic 

Crosses date from as early as 

the 7
th

 century AD. 

 

A legend tells how St. Patrick, patron Saint of 

Ireland, converted the pagan population to 

Christianity by drawing the circle of the moon 

in the cross of Christ, but this symbol actually 

has a far older, and pre-Christian, origin. 

 

The origin lies with the so-called “Sun 

Wheel” or “Sun Cross”, dating from the Neo-

lithic (Stone Age) and remains of this can also 

be found outside Celtic territory, in the Norse-

Germanic culture (where it is sometimes also 

called Odin’s Cross) and even in the 

Pyrenees and Mesopotamia. 

 

The horizontal line represents the 

material world (the body), while the 

vertical line represents the spiritual 

world (the spirit), and the circle 

represents the harmony of both.  The 

middle of the cross, where both lines 

cross, is where the spiritual and 

material world meet each other, and 

where Balance and Harmony is 

obtained. 

 

The Celtic Cross is used today as a 

symbol by both Christians and pagan 

Druids. 

 
 

 

A few simple examples of a sun-

wheel. 


