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ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (C) 

 

 

EERSTE LEZING (Pred 1, 2; 2,21-23) 

Uit het boek  Prediker. IJl en ijdel, zegt Prediker, 

ijl en ijdel, alles is ijdel. Want als iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets 

gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een ander, die er niets voor gedaan 

heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig.  Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, aan 

al zijn zorgen en tobben onder de zon?  Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een 

bron van ellende. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel. 

 

 

 
 

TUSSENZANG (Ps 95) 

 

Kom, laat ons juichen om de HEER te eren, 

met vreugde zingen van die rots, onze redder, 

met lofzangen voor zijn aanschijn komen, 

met volle stem inzetten op Hem: 
 

Ga naar binnen, laten wij buigen, diep buigen, 

en neerknielen voor de HEER, onze maker: 

Hij is onze God en wij zijn volk, dat Hij weidt, 

de kudde in zijn hand. 

Luister heden  naar zijn stem: 
 

`Verhard uw hart niet zoals eens in Meriba, 

als in de dagen van Massa in de woestijn, 

toen uw vaderen Mij beproefden en tartten, 

ofschoon zij mijn daden gezien hadden. 
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TWEEDE LEZING (Kol  3, 1-5. 9-11) 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse. 

Broeders en  zusters, Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat 

boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat 

boven is, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus 

verborgen in God. Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem 

verschijnen in heerlijkheid. Maak de aardse praktijken   dood: ontucht,  

onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met 

afgoderij.!  En vertel elkaar geen leugens meer. Trek de oude mens met zijn 

gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware 

inzicht, naar het beeld van zijn schepper. Dan is er geen sprake meer van Griek of 

Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen 

is Christus.   

 

 

EVANGELIE (Lc 12, 13-21) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
   

In die tijd zei  iemand uit de menigte zei tegen Jezus: `Meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij moet delen.' Hij zei tegen hem: `Wie heeft mij als 

scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?'  Hij zei tegen hen: `Pas op voor iedere 

vorm van hebzucht! Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.'  Hij 

vertelde hun een gelijkenis: `Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.  

Hij dacht° bij zichzelf: ` `Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te 

slaan.'' `Dit ga ik doen,'' dacht hij, ` `ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen; 

dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan, en tegen mezelf 

zeggen: Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit. Rust nu maar 

eens uit, eet, drink en neem het ervan.''  Maar God zei tegen hem: ` `Jij dwaas, nog 

deze nacht wordt je leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt 

aangelegd?'' Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet 

voor God.' 


