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 zondag door het jaar C  
 
Eerste lezing  
Prediker 1,2; 2,21-23 
 
IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen die 
zich aftobben met inspanningen vol zakengeest en inzicht, maar wat ze verdienen moeten ze afgeven 
aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft een mens 
tenslotte aan al zijn geploeter, en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt? Alle dagen bereiden 
hem leed, en ergernis is zijn loon; zelfs 's nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid. 
 
Tweede lezing  
Kolossenzen 3,1-5.9-11 
 
Broeders en zusters: Als gij met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar Christus 
zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw 
leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met 
Hem verschijnen in heerlijkheid. Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, 
onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. En beliegt elkaar 
niet meer. Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd en u bekleed met de nieuwe mens, die 
op weg is naar het ware inzicht, terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld van zijn Schepper. Dan is er geen 
sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skyth, van slaaf of vrije mens, 
daar is alleen Christus, alles in allen. 
 
Evangelie 
Lucas 12,13-21 
 
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: "Meester zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij 
deelt." Maar Jezus antwoordde hem: "Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?" En 
Hij sprak tot hem: "Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel bezit, – al is dit nog zo 
overvloedig – kan uw leven veilig stellen." Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: "Het land van een rijk 
man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb 
geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw grotere: 
daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een 
grote rijkdom liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot 
hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen 
hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is 
bij God." 
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 Sunday of the year C 
 
First Reading 
Ecclesiastes 1:2; 2:21-23 
 
Vanity of vanities, the Preacher says. Vanity of vanities. All is vanity! For so it is that a man who has 
laboured wisely, skilfully and successfully must leave what is his own to someone who has not toiled for it 
at all. This, too, is vanity and great injustice; for what does he gain for all the toil and strain that he has 
undergone under the sun? What of all his laborious days, his cares of office, his restless nights? This, 
too, is vanity. 
 
Second Reading  
Colossians 3:1-5.9-11 
 
Since you have been brought back to true life with Christ, you must look for the things that are in heaven, 
where Christ is, sitting at God's right hand. Let your thoughts be on heavenly things, not on the things that 
are on the earth, because you have died, and now the life you have is hidden with Christ in God. But 
when Christ is revealed – and he is your life – you too will be revealed in all your glory with him. 
That is why you must kill everything in you that belongs only to the earthly life; fornication, impurity, guilty 
passion, evil desires and especially greed, which is the same thing as worshipping a false god; and never 
tell each other lies. You have stripped off your old behaviour with your old self, and you have put on a 
new self which will progress towards true knowledge the more it is renewed in the image of its creator; 
and in that image there is no room for distinction between Greek and Jew, between the circumcised or 
the uncircumcised, or between barbarian and Scythian, slave and free man. There is only Christ: he is 
everything and he is in everything.  
 
Gospel 
Luke 12:13-21 
 
A man in the crowd said to Jesus, "Master, tell my brother to give me a share of our inheritance." "My 
friend," he replied "who appointed me your judge, or the arbitrator of your claims?" Then he said to them, 
"Watch, and be on your guard against avarice of any kind, for a man's life is not made secure by what he 
owns, even when he has more than he needs." Then he told them a parable: "There was once a rich man 
who, having had a good harvest from his land, thought to himself, 'What am I to do? I have not enough 
room to store my crops.' Then he said, 'This is what I will do: I will pull down my barns and build bigger 
ones, and store all my grain and my goods in them, and I will say to my soul: My soul, you have plenty of 
good things laid by for many years to come; take things easy, eat, drink, have a good time.' But God said 
to him, 'Fool! This very night the demand will be made for your soul; and this hoard of yours, whose will it 
be then?' So it is when a man stores up treasure for himself in place of making himself rich in the sight of 
God." 


