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Moeten we bang zijn voor de satan?

R.A. Schipper

Voelbare angst
Bij de vraag die hierboven staat, denken we al gauw aan middeleeuwse schilderijen waarin grijnzende duiveltjes
en vreselijke gedrochten met drietanden op de loer liggen. Alleen het uiterlijk van zulke wezens boezemt al
angst in. Ik weet niet of mensen in die tijd echt geloofden dat ze - onzichtbaar - op de hielen werden gezeten
door dat soort monsters. Maar dat de duivel over je schouder meekijkt, dat was voor iemand als Luther
realiteit. Een biografie over hem heeft de ondertitel ‘Mens tussen God en duivel’. Hij voelde de adem van de
duivel in z’n nek. Die was zeker zo dichtbij als God. Goede machten en kwade machten strijden om de
voorrang. Angst voor satan was bij hem meer dan bezorgdheid, bedreiging of aanvechting. De angst was
voelbaar.

Volgens mij zeg ik niet te veel als ik beweer dat veel christenen wel geloven dat de satan bestaat, maar we hebben niet het
idee dat hij ons dicht op de huid zit. We noemen hem ook niet vaak concreet als oorzaak van een vervelende situatie. Een
ongeluk noemen wij ‘pech; een bloedeloze gemeente ‘laks’; een ziekte heet een ‘virus’. Maar voordat we het over ‘
duivelswerk’ hebben, moet er heel wat aan de hand zijn!

Nuchter op onze hoede
Waarom zijn we zo aarzelend over de negatieve bijdragen van satan, terwijl Jezus zelf hem zo vaak aan het werk zag?
Willen we misschien onszelf beschermen tegen enge verhalen? Proberen we de satan uit te schakelen door hem dood te
zwijgen? Of kunnen we het ons niet voorstellen dat de satan himself zich met gewone mensen zou bemoeien? En
bovendien, je moet ook een beetje nuchter blijven, nietwaar?
Daarom is de bekende tekst uit 1 Petrus 5 zo opvallend (5:8,9). Petrus wil ook dat we nuchter blijven. Maar dan zegt hij
niet: blijf nuchter en windt u niet te veel op over onzichtbare krachten. Het tegendeel is juist waar: een christen die nuchter
nadenkt, zal onmiddellijk beseffen dat hij of zij een tegenpartij heeft. Het is onmogelijk om te geloven in de Here
Jezus zonder dat de satan onze persoonlijke tegenstander wordt. Hij gaat tekeer als een verscheurend dier in onze tijd, in
onze woonplaats, in ons eigen leven. En niet zomaar in het wilde weg. Maar hij zoekt om te verslinden, zegt Petrus. Welke
mensen hij dan in het bijzonder zoekt, daar hoeven we niet naar te raden. Hoe meer je gelooft in Christus, heeft iemand
eens terecht opgemerkt, hoe duidelijker je de duivel ziet als je tegenstander.

Duivelswerk
Wij hebben dit woord gereserveerd voor het extreme kwaad van terreurdaden en volkerenmoord. In de Catechismus
komt het woord ook voor. Maar dan gaat het over het liegen en bedriegen waar alle mensen zich schuldig aan maken
(zondag 43). Waarin heeft de duivel de hand? Wat is zijn werkterrein?
Al jaren terug verscheen een boek van W.J. Ouweneel hierover: Het domein van de slang (1978). Het is vaak herdrukt,
en daaruit mag je concluderen dat het veel is gelezen en bij veel christenen de antenne heeft versterkt voor het werk van
satan. Het territorium van de slang is volgens de schrijver vooral het terrein van het occultisme. Het grote gevaar van satan
schuilt in de wereld van paranormale gaven en occulte experimenten. Er is de afgelopen jaren heel veel aandacht geweest
voor het occulte in muziek, voor alternatieve geneeswijzen, oosterse meditatie enzovoort. Vaak zijn we er terecht voor
gewaarschuwd. Soms gaat het tot in het absurde als zelfs aan de onschuld van tuinkabouters wordt getwijfeld, omdat ze
goede en boze geesten zouden vertegenwoordigen. (Meer over de paranormale wereld is te lezen bij H. Drost e.a., 
Occultisme.)
De keerzijde van alle aandacht voor het occultisme is dat het domein van de slang te veel is ingeperkt. Alsof we
demonische machten kunnen vermijden, wanneer we maar afblijven van spiritisme, waarzeggerij en van films als The
Exorcist. Het is met de satan nog veel erger dan we denken. Hij en zijn geesten maken gebruik van structuren in onze
samenleving, als we individualisme en stille armoede als bijverschijnselen bij een welvaartsstaat accepteren. Hij gaat rond in
de gangbare opvattingen over zelfbeschikking. Hij zal de evolutietheorie als geaccepteerde vooronderstelling niet
tegenspreken in de wetenschap. Alles gebruikt hij. Hij zal de mogelijkheid van ‘flitsscheidingen’ aangrijpen om de



huwelijken in de kerk nog meer onder druk te zetten. Hij stookt in gezinnen om relaties te verwoesten. Als het vertrouwen
tussen broeders en zusters in de kerk een deuk oploopt, zal hij proberen ons te laten struikelen zodat we ’s zondags nooit
meer komen. Hij zal proberen de druk van vragen, twijfels en lijden bij christenen zóver op te voeren, dat we er niet meer
tegen bestand zijn en in Gods Geest geen kracht meer vinden.
Zou het niet heilzaam zijn als preken ons regelmatig de stuipen op het lijf jagen voor dit duivelswerk? Satans bedoeling is
niet om ons van tijd tot tijd te laten struikelen op de weg die we gaan met God. Het is zijn bedoeling om ons van die weg af
te trekken. Hij wil de gelovigen niet verwonden, maar hij wil ze verslinden. Het is erger dan wij wel eens denken!

Ben ik het of de duivel?
In de Verenigde Staten vermoordden in 1987 drie schooljongens een klasgenoot. Voor de rechtbank voerden ze als
verdediging aan, dat stemmen in hun hoofd hen dwongen om aan satan een offer te brengen. Toch hield de rechter deze
jongens voor 100% verantwoordelijk voor hun misdaad en hij gaf hun levenslang. Is het mogelijk dat de rechter het
verkeerd heeft gezien? Als een macht, veel sterker dan die jongens, hen als het ware overmeesterde zodat ze een moord
pleegden, wie draagt daar dan de verantwoordelijkheid voor?
Als we de Bijbel erop naslaan, komen we nergens een tekst tegen die zegt dat mensen hun schuld kunnen afschuiven op de
satan. Ook al kan die ons bedriegen en misleiden, toch oordeelt God iedere mens op basis van z’n daden (Rom. 2:5 en 6;
Ps. 62:13; Spr. 24:12). We worden niet voor sommige zonden ontoerekeningsvatbaar verklaard. Zelfs de soldaten die
Jezus kruisigden (‘zij weten niet wat zij doen’), hebben wel Jezus’ gebed om vergeving nodig, vanwege hun misdrijf!
Vaak vindt de satan gemakkelijk aansluiting bij ons, omdat ons hart naar de zonde uitgaat. Satan maakt het zich eenvoudig
door ons te verleiden op die punten, waar wij zelf zwak in staan. Opvliegende karakters zal hij aanleiding geven tot ruzies
en verbitterde mensen geeft hij redenen om op anderen te schelden. Voor zo’n aanpak waarschuwt Paulus ons: ‘geef de
duivel geen voet’ (Ef. 4:27). Paulus gaat er niet op in, hoe de satan dan precies te werk gaat. Maar het is in ieder geval zo,
dat wijzelf aan kwade machten ruimte kunnen geven.
Persoonlijk vond ik dit een van de sterke kanten aan het boek van C.S. Lewis, Brieven uit de hel. In dit boek heeft iedere
boze geest een ‘patiënt’ - een van de mensen op aarde. De jonge demon Wormwood (‘Galsem’ in mijn vertaling) krijgt
van zijn leermeester Screwtape (‘Schroefstrik’) tips om de aandacht van zijn christenslachtoffer zozeer negatief te
beïnvloeden, dat hij met van alles bezig is maar niet met de Here. Als Lewis de instructies beschrijft, gebruikt hij vaak
dergelijke zinnen: ‘breng hem tot die verkeerde gedachte…’; ‘zorg dat hij zich daarmee bezighoudt en niet met God’; ‘stuur
het zó dat die zonde z’n aandacht trekt’. Op die manier wil Lewis aangeven dat wij zélf uiteindelijk tot zonde overgaan.
Hoe listig satans machten ook zijn. Het kwaad van de demon en de zonde van de mens gaan hand in hand. Als satan een
valkuil graaft, ben je het nog altijd zélf die erin stapt.

Moet je bang zijn?
De satan zit ons op de huid in alledaagse dingen. Het occulte is niet zijn enige domein. Nog een keer de vraag: als satan zo
dichtbij is, moeten we dan bang voor hem zijn?
Petrus ziet de satan als een brullende leeuw die los rondloopt en ons de weg wil versperren. Als er ergens een leeuw
uitbreekt, uit een dierentuin of een circus, zetten we het allemaal op een rennen. Mensen vluchten weg uit angst. Een leeuw
boezemt angst in. Alleen, 1 Petrus 5:9 zegt iets onvoorstelbaars: ‘Wederstaat hem, vast in het geloof.’ De Bijbel gaat ervan
uit dat we niet hoeven weg te duiken voor de satan. Dat zou te veel eer voor hem zijn. Blijf overeind in de confrontatie!,
bedoelt Petrus. Overeind, in het geloof. De koninklijke christen is meer dan de overste van deze wereld. We moeten onze
wapens kennen en gebruiken (Ef. 6:10-20). Het gebed hoort daarbij. Bidden om kracht van de Heilige Geest.
Gehoorzaamheid is een wapen. Want gehoorzaamheid aan Christus maakt je ongrijpbaar voor satan: wie de enige ware
Heer dient, kan de ander - de duivel - niet liefhebben. Geloof in het bevrijdende evangelie maakt je immuun voor de
slavernij van satan. Ook door Paulus worden de gemeenten aangespoord tot geloof en gehoorzaamheid. Nergens geeft hij
hun een handleiding om demonen op de een of andere manier uit te drijven. We kunnen niet voorkomen dat de satan
infiltreert. Maar als hij er is, staan we sterk door de Geest.


