
St. Stephanuskerk, 24 december 2021
Jeugdkerstnachtdienst
ds. Johan Meijer 

gelezen: Lucas 2: 1-20 

titel: Kribto – Crypto

overdenking

Lieve mensen, iedereen die meekijkt waar dan ook, 
die ik noemen mag lieve mensen van God,

Het woord crypto komt uit de Griekse taal, het woord kryptos betekent verborgen, of 
‘in het geheim’. En zo zijn er vele woorden waar crypto in voorkomt. De bekendste is 
cryptogram, een soort geheimschrift. Je krijgt een omschrijving en daar komt een 
woord uit voort, we hebben het zojuist samen ervaren. 

Cryptogeld is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta, of – met een 
Engels woord –cryptocurrency. Dit is een soort digitale munteenheid die vaak 



gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. 's Werelds 
bekendste cryptovaluta is de Bitcoin, waarvan het logo te zien is op het affiche voor 
deze dienst, dat door Wieger is gemaakt. In hoeverre cryptogeld werkelijk geld is, is 
omstreden. In Nederland heeft bijvoorbeeld de bitcoin de status van ruilmiddel, maar 
niet die van geld.

Je hebt ook Cryptogelovigen, dat zijn mensen die cryptovaluta aanschaffen en 
geloven in en vertrouwen op de toekomstperspectieven van technologische 
projecten. Ook wel Cryptobelievers genoemd, en een mooie variant daarop is de 
Bitliever.

Cryptogelovige ben je als je in Crypto gelooft, maar het kan ook zijn dat je een 
verborgen gelovige bent. Je hangt een bepaald geloof of een bepaalde overtuiging 
aan, met hart en ziel, maar je komt er niet voor uit, omdat dat gevaarlijk is. Omdat die
vorm van geloof onderdrukt wordt, of vervolgd. We hoeven er niet ver voor van huis, 
want ooit in Nederland, dus ook hier in Borne, toen de Protestanten als een enig 
erkende kerk golden, en andere geloven in schuilkerken samenkwamen, was het 
gevaarlijk, levensgevaarlijk soms om uit te komen voor wat je werkelijk gelooft. 

En als het niet veilig is of je bent bang om uit te komen voor wat je werkelijk voelt, 
houd je dat voor jezelf en blijf je in de kast, zoals dat dan heet. En dan doen we wel 
alsof alles zo vrij is in ons land, of alles geaccepteerd wordt en je openlijk kunt zijn 
over wat je vindt, voelt en gelooft, maar de werkelijkheid is vaak toch anders. We 
zien dat er veel grimmigheid is rondom Corona, vaxxers en antivaxxers soms zo 
lijnrecht tegenover elkaar, dat velen hun mening maar voor zichzelf bewaren, uit 
angst om vrienden te verliezen of om een stempel opgedrukt te krijgen. 

En zo vindt er heel veel plaats in het verborgene, in het geheim. In het verborgene 
van jouw gedachten, in het geheim van jouw hart. En zo vindt er veel plaats achter 
de schermen ook, in geheime wandelgangen, in geheime achterkamertjes en in 
geheime beraden. Onze cryptowereld is veel groter dan die van de Cryptovaluta als 
Bitcoins alleen. 

Over God kun je zeggen dat Hij leeft in de verborgenheid, want onzichtbaar voor 
onze ogen. God is een geheimenis, die in taal en in beelden niet te vatten is, niet in 
een geloofsleer of in vaste formuleringen. Iedere keer als we een woord of een beeld
gebruiken voor God, moeten we ons realiseren dat God altijd groter is, geen taal die 
Hem vertaalt, uiteindelijk.

Velen denken en voelen dat God zich verborgen houdt en zijn handen van deze 
wereld heeft teruggetrokken. Waarom grijpt God niet in? Waarom maakt God geen 
einde aan alle nood, lijden, ellende, hongersnoden, oorlogen en pandemieën? Deze 
diepe vraag kan je zelfs je geloof doen verliezen, wat hebben wij aan een God die 
zich schuilhoudt? Een eeuwenoude en tragische vraag.

Een mooi kerstlied van Sytze de Vries zingt: ‘Uit uw verborgenheid, voorbij aan onze 
grenzen straalt lichte eeuwigheid, als daglicht voor de mensen’ en: ‘Uit uw 
verborgenheid, nu aan de dag getreden, Hebt Gij uw heil gezocht bij mensen hier en 
heden.’ 



Die Kerstboodschap klinkt nog steeds wat cryptisch. Maar we kunnen het ook iets 
concreter maken. God is tevoorschijn gekomen in het Kind Jezus dat geboren is. Wat
in eeuwenoude woorden al op een wat cryptische manier werd verteld wordt nu echt:
een mens van vlees en bloed, van God afkomstig: Jezus. 

Zijn ouders Maria en Jozef moesten Hem wel verborgen houden eerst. Sowieso 
begon Jezus’ aardse leven op een verborgen plek: in een grot, er was in de drukke 
stad Bethlehem – Broodhuis immers geen plaats in welke herberg dan ook, vanwege
de volkstelling van keizer Augustus. Dus zochten Maria en Jozef een schuilplaats, 
want het kind stond op het punt geboren te worden. Die schuilplaats, die shelter, gaf 
hen geen comfort, maar wel enige bescherming. En er stond een kribbe, een 
voederbak voor de dieren, dat werd Jezus’ eerste bedje. 

Het nieuws van zijn geboorte werd als eerste door een engel aan herders verteld. 
Herders leefden hier en daar in het verborgene, buiten de samenleving. Ze hoorden 
er niet helemaal bij, een soort cryptomensen, maar nu horen zij als eerste het grote 
nieuws en staan zijn volledig in het licht, midden in een duistere nacht. Het geheim 
dat God naar de aarde is gekomen mogen zij als eerste horen. Het grote nieuws 
ontgaat het Koninklijk paleis van die wrede Herodes, maar wordt door wijze 
sterrenkundigen ontdekt door een verborgen luchtreclame aan de hemel: een ster! 
Ook hier een soort van geheimtaal, om er voor te zorgen dat het pasgeboren kind 
beschermd wordt. En als die bescherming niet meer gegarandeerd kan worden 
moeten Jozef, Maria en hun kindje vluchten! 

God neemt dus best wel wat risico door mens te worden, mens van vlees en bloed. 
En toch waagt God het er op om uit de verborgenheid tevoorschijn te komen. Hij wil 
aan de wereld duidelijk maken wie Hij wil zijn voor de wereld: een betrokken God, die
van mensen houdt, in mensen een welbehagen heeft en vrede op aarde op het oog 
heeft door mensen die van goede wil zijn en ophouden elkaar te veroordelen, te 
verketteren, te onderdrukken en kortom dus elkaar het leven zuur te maken. 

God geeft zichzelf als een mens van vlees en bloed, zijn naam is Jezus, een mens 
van vlees en bloed die die eigenschappen concreet laat zien. Niet meer cryptisch, 
maar concreet. Dat is de blijde Boodschap van Kerst dat God zichzelf onthult in 
Jezus. 

Op aarde stond geen troon voor Hem klaar, voor dit Koningskind. En evenmin was er
een paleis voor Hem gebouwd, maar voor de magiërs uit het Oosten, die later Drie 
Koningen werden genoemd was dit niet te min. Zij hadden door wie deze 
Pasgeboren Koning was, een mens die mens werd zoals jij en ik, zoals u en wij, zij 
doorzagen de boodschap. Op aarde stond een kribbe klaar, een voederbak. 

Een krib to Jezus, een kribbe voor Hem! Hoe zetten een krib to Jezus klaar? Door 
onze harten te openen, Hem welkom te heten, hem een veilige schuilplaats te 
gunnen en te weten dat hij dan voor ons een veilige schuilplaats te zijn! Stel je dat 
eens voor, deze ruimtelijke verlossing, die ons gegeven is in het Kind van Nazareth.

Amen


