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Half versteende boomstronk

Thema

Doopvont

Toelichting bij het beeld
Dit beeld werd gehouwen uit de half versteende
boomstronk van een 5000 jaar oude moeraseik.
Omer Gielliet zag in de natuurlijke vorm een
adelaar en maakte er een doopvont van naar het
bijbelcitaat: Deuteronomium 32, 11-12
Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt
en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de Heer zijn volk geleid,
Hij alleen: geen andere god stond hem bij.

Wanneer jonge arendjes uit het ei komen, brengt vader adelaar voedsel aan waarmee de
moederarend haar jongen voert. Als de jongen groot genoeg zijn, worden ze door de
moederarend uit het veilige nest geduwd. Voor de kleine arendjes is dit een hachelijk
gebeuren. Ze beginnen te fladderen om zichzelf in de lucht te houden. Vader arend is in
de buurt. Wanneer het mis gaat met een van de jongen, duikt hij eronder met
opengespreide vleugels en vangt hij het jong op. Dan vliegt hij terug omhoog, laat het
jong vallen en vangt het opnieuw op als dat nodig is. Dat herhaalt zich tot het jonge
arendje zelfstandig kan vliegen. De kleine arendjes leren op die manier vertrouwen,
eerst op de grote arend die hen opvangt, daarna op hun eigen kracht die hen in de lucht
houdt en laat vliegen.
Dat beeld zegt heel wat over God en over ons. In ons leven gebeuren soms
dingen die ons uit ons evenwicht halen. Ziekte, tegenslag, mislukking, dood,
veroorzaken angst, onzekerheid, een gevoel van onveiligheid, alsof we uit ons
veilig nest worden geduwd. Zekerheden vallen weg, houvast is ver te zoeken en
geloven lijkt dan soms zo onrealistisch. Precies dan, als de nood het hoogst is,
is God dichterbij dan wij vermoeden. Als een grote arend vangt Hij ons op op
zijn sterke vleugels tot wij zelf sterk genoeg zijn om het leven aan te kunnen.
God laat een mens nooit vallen, wat er ook gebeurt.
God van leven,
soms vragen wij ons af waar Gij zijt
als het voor ons moeilijk is
of als het fout loopt in onze wereld
en wij ons geloof en onze zekerheden
dreigen te verliezen.
Wakker in ons het vertrouwen aan
dat Gij een mens nooit laat vallen.

Help ons te geloven dat Gij heel dichtbij zijt,
zeker in moeilijke momenten.
Draag ons door het leven
als onze krachten tekort schieten.
Draag onze kinderen door het leven,
zodat in hen vertrouwen kan groeien.
Op U vertrouwen wij.

