HET KRUIS VAN DE VERNIEUWING
Pater Leo van der Klaauw
Dit heel bijzondere kruis werd in 2007 ontworpen bij gelegenheid van het 40 jaar bestaan van de
Charismatische Vernieuwing in de R.-K. Kerk. Tijdens de Europese leidersbijeenkomst te
Warschau in september van dat jaar werd het gepresenteerd.
Verschillende uitvoeringen
De kruisjes zijn er in verschillende grootte
(van 2,5 tot 9 cm), vormen (staande, hangend
of met een pin), materialen (goud, zilver en
plauter*) en prijzen (2 tot 17,50 euro). Er zijn
ook rozenkransen met deze kruisjes en
sleutelhangers. Bij de verkoop van deze
kruisjes gaat er telkens een klein bedrag naar
ICCRS in Rome: het internationale secretariaat
van de Katholieke Charismatische
Vernieuwing (KCV). Een ondersteuning die
bepaald niet overbodig is!
Gebedsoproep
Maar belangrijker is dat we door deze kruisjes
een vurig gebed tot uitdrukking brengen om
een vernieuwde komst van Gods Geest. En als
iemand nieuwsgierig vraagt naar de betekenis
van dit kruis, dan is het een prachtige
gelegenheid tot een getuigenis. Zo kunnen
deze kruisjes een bron zijn van zegening, een
uitnodiging tot gebed en evangelisatie, beide
broodnodig!
Betekenis
Hiernaast staat een afbeelding van een van de
uitvoeringen van het kruis van de
Vernieuwing. Uit de zijde van Jezus op het
kruis vloeien bloed en water, zoals geschreven
in Johannes 19,34. De evangelist vermeldt dit
als een belangrijk teken. Men heeft dit steeds
begrepen als het symbool van het goddelijk
leven, dat Jezus ons geeft door de sacramenten.
Daarmee is het tevens een symbool van de
heilige Geest die ons gegeven wordt. Dit wordt
bevestigd door de woorden van Jezus in
Johannes 7,37-39. De stroom van levend water
gaat over in een banier die heenreikt over de
top van het kruis. Op die banier staat het gebed
'Veni Creator Spiritus' ofwel 'Kom Schepper
Geest'. De banier eindigt in een duif, symbool
van de heilige Geest.

Verkrijgbaar
In Nederland zijn deze kruisjes te koop in het
Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.
Evenals verleden jaar kunt u ze ook weer
vinden tijdens de jaarlijkse Nationale Open
Dag (2e Pinksterdag 2009 in Oisterwijk). Er is
ook een speciaal groter begunstigers kruis van
olijfhout uit Bethlehem met de banier in antiek
bewerkt plauter (dit kruis staat op de
afbeelding). De paus heeft daar ook een
exemplaar van gekregen. Men stelt voor dat er
in iedere gebedsgroep daarvoor een spaarpotje
gemaakt wordt. Als er 150 euro gespaard is,
dan kan daarvoor het kruis worden
aangevraagd. Er komt dan 37,50 euro in de kas
van het landelijke dienstencentrum en na aftrek
van verdere kosten gaat het overschot naar
ICCRS in Rome.
*Plauter (Engels pewter) is een legering van tin en lood.
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