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Eerste lezing (Pred., 1, 2; 2, 21-23) 
Uit het boek Prediker 

Lucht en leegte, zegt Prediker, 
lucht en leegte, alles is leegte. 
Een mens doet kennis op en vaardigheid, 
en maakt iets van zijn leven. 
Maar vroeg of laat moet hij het overlaten aan een ander, 
die er niets voor gedaan heeft. 
Ook dat is leegte. 
Dan vraag je je af: wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, 
aan al zijn zorgen en zwoegen onder de zon? 
Zijn leven brengt toch alleen maar verdriet, zijn werk is een bron van ellende. 
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. 
Ook dat is leegte. 
 
Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11) 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 

Broeders en zusters, 
Als jullie nu door Christus tot het volle leven kunnen komen, 
zoekt dan ook wat boven is, 
daar immers is Christus gezeten, aan de rechterhand van God. 
Richt al jullie aandacht naar daar, niet naar wat op de aarde is. 
Eigenlijk is aan jullie aardse leven al een einde gekomen, 
jullie leven nu al in Gods handen, samen met Christus. 
En op de dag dat Hij terug zal komen op aarde, 
zullen jullie delen in zijn verheerlijking. 
Laat dus al wat aards is in jullie afsterven: 
ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten 
en ook hebzucht, want hebzucht is eigenlijk afgodendienst. . 
En stop met liegen. 
Want jullie hebben nieuwe kleren aangetrokken, 
de oude hebben jullie uitgedaan. 
Jullie zijn nieuwe mensen, 
die meer en meer gaan lijken op onze schepper. 
We moeten ons dan niet meer afvragen of iemand Griek is of Jood, 
of hij besneden is of niet, of hij een vrije mens is of een slaaf. 
We zijn allen christenen, in wie Christus tot leven komt. 
 
Evangelie (Lc., 12, 13-21) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

Eens kwam iemand naar Jezus met de vraag:   
`Meester, spreek eens met mijn broer zodat hij de erfenis met mij deelt.’ 
Maar Jezus zei: ‘Wie heeft mij aangesteld tot rechter over jullie?’ 
Maar hij voegde er wel aan toe: 
‘Pas op voor hebberigheid.  
Want hoe rijk je ook bent, je bent toch nooit meester over je leven.’ 



En om het hen duidelijk te maken vertelde hij een verhaal. 
Hij zei: ‘Er was eens een rijke landbouwer, die een grote oogst had kunnen binnenhalen. 
Zo groot dat hij ruimte te kort kwam om die te bergen. 
Hij vroeg zich af hoe hij dit zou oplossen. 
‘Weet je wat,’ zegde hij ‘ik ga mijn schuren afbreken, en er grotere bouwen, 
waar ik alles in kan bergen. 
En dan zal ik tot mezelf kunnen zeggen: Nu hoef je je geen zorgen meer te maken, 
je hebt genoeg voor vele jaren.  Doe het voortaan rustig aan, eet en drink, en geniet van het 
leven.’ 
Maar God zei tegen hem: ‘wat ben jij toch een dwaas! Vannacht nog kom je te sterven, en 
voor wie zullen dan al die voorraden zijn, die je in je schuren hebt opgeslagen?’ 

En Jezus besloot: ‘zo gaat het met al wie rijkdommen verzamelt voor zichzelf, maar arm is bij 
God.’ 

Homilie 

Br. en Zr., 

Veel woorden zijn er niet nodig om de lezingen van deze zondag te begrijpen. Ze zijn erg 

duidelijk. 

Jezus, Paulus en Prediker, elk op hun eigen manier, zeggen hetzelfde: ‘Hoed je voor 

hebzucht en gierigheid.’ 

De mensen, die alleen voor zichzelf leven, die er alleen op uit zijn hun rekening op de bank 

te doen aanzwellen, of schuren met voorraden op te bouwen, ze zijn eigenlijk te beklagen. 

Ze liggen wakker van de zorgen, ze voelen zich door iedereen belaagd, ze hebben geen tijd 

om van het leven te genieten.. 

En waarvoor eigenlijk? Want achterlaten moeten ze het toch. 

En het fortuin, waar ze dag en nacht aan hebben gebouwd, wordt oorzaak van ruzie onder 

de erfgenamen. 

‘Lucht en leegte’ zegt Prediker. 

En Jezus zegt: ‘Hoe dwaas. Op een nacht komt men je leven van je opeisen. En waar is al 

dat geld dan nog goed voor?’ 

 

Dat is alvast heel duidelijk: rijkdom maakt niet echt gelukkig. 

Het is een bron van zorgen, en het is zeer relatief. 

‘Relatief’ dan in zijn woordelijke betekenis: ‘in relatie tot.’ 

In relatie tot wat echt de zin is van ons leven, wat bron is van vrede en geluk, daar is rijkdom 

een obstakel, een hindernis.  

Paulus noemt hebzucht ‘afgodendienst’. 

En Jezus zegt: ‘Wie rijkdommen verzamelt voor zichzelf, is niet rijk bij God.’ 

Er is dus een duidelijke tegenstelling tussen rijkdom vergaren voor zichzelf, en rijk zijn bij 

God. 

Dit laatste is echte rijkdom, het eerste is afgoderij. 

Het is de mammon van het geld aanbidden, alles aan hem opofferen. 

En dat zou op zich nog zo erg niet zijn, ware het niet dat men daardoor de blik gaat 



afwenden van wat het allerbelangrijkste is, nl. de liefde voor God, die zich uit in de liefde voor 

de medemens. 

Iemand kan niet ten koste van alles rijkdom vergaren, én zich terzelfdertijd betrokken voelen 

op de noden van de medemens.  

Je kunt maar in één richting kijken: naar jezelf of naar de andere. 

Wie rijkdom wil opbouwen moet zich afsluiten van zijn medemensen, die tekort hebben. 

Hoe zou het anders te verklaren zijn dat in landen als India of Brazilië mensen op straat van 

de honger omkomen, terwijl er een minderheid gigantisch rijken wonen. 

Als die rijken ook maar één van die armen recht in de ogen zouden kijken, en zich zijn lot 

zouden aantrekken, dan zou hun leven toch een heel andere wending nemen. Dan zouden 

zij toch niet anders kunnen dan een helpende hand uitsteken, en wegen zoeken om onze 

wereld een stuk rechtvaardiger te maken. 

Maar dat doen ze niet. 

‘Dwaas’ zegt Jezus tot hen. 

‘Dwaas’ zegt hij ook tot heel onze westerse wereld. Want als wij het hier goed hebben, als 

wij in luxe kunnen leven – ook al is het crisis – dan is het eigenlijk omdat we het overgrote 

deel van de mensen hun rechtmatige deel ontnemen. 

Het probleem van de armoede in de wereld zal nooit opgelost raken als de rijke minderheid – 

en daar behoren ook wij bij – niet bereid zal zijn om met een stukje minder tevreden te zijn. 

Laten wij hopen, laten wij bidden, laten wij ons inzetten opdat ooit de droom van God over 

een wereld van recht en gerechtigheid gerealiseerd zou mogen worden. 

 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

 


