
 

 Sint-Niklaaskerk—Gent    
 

Liturgie van de 18de zondag door het jaar 
  

Zondag 31 juli 2022 
 
 
 

 

 
‘ Zo gaat het met iemand 

die schatten vergaart voor zichzelf, 
maar niet rijk is bij God ’ 

 
  

 
Dank aan de koren  

Singhet Scone & Paratum Cor  
en organist Koenraad Allaert  
voor de muzikale omlijsting. 



 
  



INTREDELIED                                         ( ZJ 514-p.631 )         
Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader: 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' Naam. 
 

KYRIE                    
 11de mis, kyrie B                                  ( boekje K 11 b ) 
 
GLORIA                    
 11de mis                            ( boekje G 11  ) 
  
LEZING UIT HET BOEK PREDIKER                                                       (Pred 1,2;2,21-23) 

IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, 
ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! 
Er zijn mensen, die zich aftobben en inspannen  
met wijsheid en kennis van zaken, 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.   

 
ANTWOORDZANG                            (ZJ 578-p.723)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Volk van God zijn wij hier samen, 
heel de wereld in ons hart. 
Gij roept ons bij onze namen. 
God onze vreugde, onze kracht. 
 
Woord zult Gij spreken, Brood zult Gij breken, 
op dit uur zult Gij bij ons zijn: 
mensen bevrijden, mensen verblijden: 
drink met ons samen de vreugdewijn. 



God in den hoge, licht voor onz' ogen, 
feest voor ons hart, dat nu sneller slaat. 
Gij hebt ons leven een zin gegeven. 
Gij zijt de Leidsman die met ons gaat. 

 
 
LEZING UIT DE BRIEF VAN DE H. PAULUS AAN DE KOLOSSENZEN   (Kol 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 gij ook 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. 

 
 
ACCLAMATIE VOOR HET EVANGELIE - Graduale                                                            

Alleluia 
     Domine Deus salutis meae, in die clamavi, et nocte coram te. 
 

    Heer, mijn God, mijn heil! 
      Ik roep U elke dag, elke nacht weer kom ik bij U klagen. 

 
  

  



EVANGELIELEZING                                                                                   (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.”  

 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE                                                                 (ZJ 8c-p.51) 
 U komt de lof toe 
 
VOORBEDE                                                                                                     (ZJ 10g-p.64) 

Luister Heer, verhoor ons bidden. 
Plant uw vrede in ons hart. 

 
OFFERTORIUM  
 Orgelspel 
        
SANCTUS                    
 11de mis                             ( boekje S 11  ) 
 
NA DE CONSECRATIE                                                                                    (ZJ 14b–p.73)  

  Heer Jezus, 
 wij verkondigen uw dood, 
 en wij belijden tot Gij wederkeert 
 dat Gij verrezen zijt. 



ONZE VADER 
 Samen gebeden 
 
 
AGNUS DEI                    
 11de mis                            ( boekje A 11  ) 
        
                                                                                     
COMMUNIELIED   
     Panem de caelo dedisti nobis, Domine, 
       habentem omne delectamentum, et omnem saporem suavitatis. 
 

    Het hemels brood hebt Gij ons gegeven, Heer, 
      dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor eenieder. 

 
  

Orgelspel 
 
Slotlied           (ZJ 569-p. 715) 

God, die leven hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vruchten der velden moeten w’ U vergelden, 
dank voor ‘t daaglijks brood. 
  

Niet voor schuren, die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
  

Maar wij rijken, ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, Heer, opdat wij horen, 
‘t roepen aan de poort. 
  

Wil dan geven, dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden ‘t woord van uw genade 
opgaan sterk en vrij. 
 
 



 

Na deze viering ben je 
van harte welkom  
voor een natje en een droogje 
bij een babbel  
over het heden en de toekomst ! 
 
 
 
Nieuw vieringenschema 
 

Volgend weekend treedt op onze parochie  
het nieuwe zondagse vieringenrooster in voege.  
Er is geen zondagsviering meer in de Sint-Michiels- en in de Sint-Niklaaskerk. 
De andere parochiale zondagsvieringen gaan voortaan door als volgt: 
 

Op zaterdag :     (vooravondmis) 
O.-L.-Vrouw-Presentatie  17:00 
Sint-Stephanus    18:00 

 

Op zondag : 
Sint-Salvator    09:30 
O.-L.-Vrouw Sint-Pieters  09:30 
Sint-Baafs     11:00 
Sint-Antonius    11:00 
Sint-Jacobs     18:30 
 

Op weekdagen (inclusief zaterdag) is er dagelijkse eucharistie in 
 Sint-Baafs     08:45 
 Sint-Niklaas    11:00 
 

Verder is er ook de mogelijkheid om de conventsvieringen bij te wonen bij de  
 PP. Augustijnen   

zondag       10:00 
  weekdagen     18:00 
 PP. Karmelieten           

zondag      10:00 
  zaterdag (vooravondmis)  17:00 
  weekdagen     18:15 



 
 

GEBED OM MEE TE NEMEN… 
 
 
 
 
 

God van mensen, 
  

wij bidden U om inzicht 
 

dat echte rijkdom vanbinnen zit, 
in de diepte van ons hart, 

een schat ons gegeven 
om te kunnen liefhebben 

en bemind te worden; 
  

dat Jezus op dat vlak ons voorbeeld is, 
een wegwijzer, 

een voorganger, 
een man naar ons hart; 

  
dat Uw Geest ons de sterkte geeft 

om te leven zoals Jezus, 
ook als de wereld 
ons andere dingen 
in het oor fluistert. 

  
Amen.  

 
 
 

 


