
De hebzucht en de bid-coin, 

 

(Filippenzen 2: 5-7). Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,  Die, terwijl 

Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar 

Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 

worden”.  

Pas geleden las ik een bericht uit 2018 in een artikel via internet dat in Maastricht 

een pastoor de bid-coin heeft geïntroduceerd. Hij deed dit als een soort tegenhanger 

van de bitcoin, die virtuele munt die in heel korte tijd veel meer waard is geworden.  

Bij velen heeft dit de hebzucht aangewakkerd. Een bericht laatst gaf weer aan dat 

hier voor onder de jeugd veel interesse is. Er was een interview met een aantal 

jeugdigen aan de hand van een advertentiespotje waarin men een aantal luxe auto’s 

liet zien, alles in combinatie met de bit-coin. ‘Hebben-hebben-hebben’ het spatte er 

af.  

Volgens de pastoor is de door hem bedachte bid-coin een tegenhanger van deze bit-

coin, een onmisbare munt voor in je portemonnee, een munt met een boodschap: 

‘geven’. Je wordt als mens gelukkiger als je geeft, dan als je steeds maar meer wilt 

hebben. Het gebed helpt daarbij. En ja, je kunt er van alles van vinden, ik vind het 

een mooie gedachte zoals die pastoor het aangeeft: “Het gebed is er zeker niet voor 

om hebberig meer te krijgen, maar om (je)zelf meer te geven’. Hebzucht is een grote 

zonde waarmee anderen veel te kort wordt gedaan. Het leidt tot allerlei misstanden 

en misdrijven. Berovingen, bankovervallen, oplichtingen, valse informatie en noem 

maar op. Alles gericht op ‘meer hebben’ ondanks de verboden in de ons van God 

gegeven 10-geboden.    

Over Jezus wordt in Filippenzen 2 verteld dat Hij het aan God gelijk zijn niet als roof, 

als buit beschouwde. Bedoeld wordt dat Jezus niet hebzuchtig of roofzuchtig was, Hij 

had zich dat niet toegeëigend op een of andere listige manier. Sterker nog, Hij 

schonk weg wat hij had. Zijn leven, Hij offerde het. Dat hij aan God gelijk was, zag hij 

niet als Zijn bezit, buit; Hij had het, Hij was het en deelde het uit.  

Dat is wat Pasen ons gebracht heeft, dankzij Christus’ opstanding en eeuwig leven 

ontvangen wij ook het eeuwige leven. Zelfs aan het kruis bleef Jezus bidden: ‘Vader 

vergeef het hun’; ‘in uw handen beveel Ik mijn geest’ en zelfs de woorden ‘Mijn God, 

Mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ zijn een gebed uit vertwijfeling. Hij hield niet 

vast aan Zijn leven maar gaf het weg voor velen, deelde het uit aan de misdadiger 

die naast hem hing en Hij vergaf degenen die hem kruisigden, ‘Zij wisten niet wat ze 

deden’. Hoe groot, hoe onbaatzuchtig, verre van de hebzuchtigheid waarmee veel in 

deze tijd gekenmerkt is.  In het oprechte gebed leren we het af om hebzuchtig te zijn, 

meer, meer te willen en te wensen. Een bid-coin kan daar misschien bij helpen en 

wijst ook op het ‘Onze Vader’ dat Jezus ons heeft voorgebeden. Daarin vragen we 

om niet meer dan ons dagelijks brood. Al biddende ontdek je wat je al ontvangen 

hebt en geef je je leven aan God in en uit dankbaarheid aan wat Jezus voor ons 

deed. Geen bit-coin maar bid-coin, Pasen leert dat ons. 

 

Gerrit van den Dool.  


