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De vrouw bij de waterput Jo 4, 4-42 

Wereldbroederschap (MIJAC Lied ) 

Weremeus Buning ‘De boer hij ploegde voort…’ 

 

HOMILIE 

 

Lieve mensen, in zonder de leden van KVLV en LG 

 

Lekker fris water biedt de vrouw Jezus aan, zij deelt het water uit, bron van Leven. 

Jezus maakt zich kenbaar: Ik zal je een water geven, waar jij de eeuwige bron van leven zal ervaren. Ja, wanneer we God 

in ons laten komen, ervaren we de eeuwige bron, die nooit opdroogt, ons steeds kracht geeft om verder het leven aan 

te kunnen. Zo erkennen  wij ook in de KVLV en de LG, het vers: … de boer die ploegde voort, nooit opgeven,  aan zovele 

levensvoedsel geven, eten in overvloed dankzij de inzet van hen die van uit de aarde leven brengen. 

Nu, milieu, klimaat, energie in de prangende actualiteit staat, wil ik even dromen van de schepping en natuur, als een 

paradijs, zoals te bewonderen  in het Bijbelse  Scheppingsverhaal: 

Wie kampt er zo veel met hongerbestrijding, en het lessen van de dorst?, voert een strijd tegen honger en dorst? 

Wie zaait en maait, plant en oogst? 

Wie zorgt voor voedsel, in een diversiteit van smaken en voedingskwaliteit? 

Wie laat zoveel groeien, niet tot overlevingspakketten maar tot echte leef-pakketten? 

Hongerbestrijding, soberheid en smaakvolheid, uitgeschreven in KVLV, culinaire bijbel: ’ Ons Kookboek’, een steeds 

vernieuwde kijk op een multiculturele voeding, op een traditioneel koken , vol oma’s recepten. 

Wie leeft , vol eerbied voor plant en dier, voor elk kwetsbaar leven? Eerbied en bewondering voor de schoonheid van 

natuur en schepping, eerbied en voorzichtigheid voor de kracht van de natuur, vol vertrouwen in het ritme van het 

leven? 

Wie erkent de mondiale  solidariteit  in de strijd tegen honger en het uitbouwen van lokale landbouw, om een 

evenwichtige voeding te kunnen oogsten om de meest gezonde ontwikkeling van mens en dier te kunnen bereiken? 

Wie weet  feestelijk te genieten van wat de natuur ons kan schenken, vlees, fruit, groenten, kaas tot en met sappen en 

heerlijke wijn. 

Wie bewondert en waardeert dit harde labeur, en erkent de vooruitziende, voorzichtige en gevormde werkers, mede 

gevormd door de werking van KVLV en LG. Ja, ondanks droogte, vernieling , uitbuiting van de natuur, de boer, ja hij 

ploegde voort … Zo eindigt het gedicht : Eerst toen de die hemel zag( bij het eindoordeel), zo vol van lichte schijn, toen 

spande hij zijn ploegpaard af, en hij veegde het zweet van zijn voorhoofd af , en hij knielde naast zijn stilstaand paard en 

hij wachtte op Gods Woord, Een stem sprak tot de aarde, hemel en zeen en de boer heeft haar gehoord:  ’omwille van 

de boer die ploegt, besta de wereld voort. 

Dank aan God, die zovelen hun roeping heeft laten vinden in het beheren van zijn Schepping;         

Dank aan deze landelijke verenigingen. 


