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De duivel in de mens
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Exorcisme
Sinds de beroemde film The Exorcist weten de meeste mensen wel dat dit woord met bezetenheid te maken
heeft. Het betekent ‘duiveluitbanning’. De film schijnt vooral tot de verbeelding te spreken van kijkers die van
horror houden. En zulke kijkers zijn er kennelijk veel, want voor zover ik weet, is er al een Exorcist II op de
markt. Reden genoeg om het internet even af te speuren naar het verhaal erachter. Dat is voor ons wat meer
to the point. Want aanleiding voor de film was een boek dat verscheen in 1971.

En dat boek op zijn beurt is gebaseerd op een artikel uit een krant van 1949. Daarin wordt gemeld dat een katholieke
priester een veertienjarig meisje heeft bevrijd van haar bezetenheid door een eeuwenoud en vergeten ritueel weer uit de
kast te halen: exorcisme. De oude rite bleek te werken, het meisje was vrij. Groot nieuws in die tijd. Ook in de kerk waren
de ogen weer opengegaan. Bezetenheid is niet iets van het Nieuwe Testament, maar het is er nog steeds. Ik heb helaas
geen zicht op de ontwikkeling van exorcisme in kerken sinds 1949. Maar in pastorale handboeken - met name uit
charismatische kringen - is het heel gewoon om een hoofdstukje ‘uitbanning’ of ‘ontbinden’ in te lassen. Men gaat uit van
verschillende vormen van gebondenheid. Bezetenheid door demonen is natuurlijk de ergste vorm, maar ook een verslaving,
een opgekropte woede kan wijzen op gebondenheid.

Hoe gaat ontbinden dan in z’n werk? Ik citeer een stuk: ‘Wanneer echt demonische bezetenheid aan de orde is, is er een
team nodig. Een groep(je) van door de Geest vervulde mensen. Bevrijding is namelijk geen kinderspel. Demonen zijn
gevaarlijk; en wijzelf zijn altijd ‘gewonde genezers’. De machten kunnen ook op de pastor slaan. Eén uit dat team slaat de
arm om de gebondene heen, een ander zingt een lied van bevrijding en over de almacht van de Vader en Jezus zijn Zoon.
Weer een ander bidt. Duidelijk moet zijn dat de gebonden mens deze bevrijding zelf ook wil, hij of zij moet meedoen.
Anders heeft het geen zin. … Aan de bezetter kan gevraagd worden wie hij is en met hoevelen zij zijn. Want ze moeten er
allemaal uit. Dit moet vaak herhaald worden: “wie ben je, wat heb je daar te zoeken. Ga uit in de naam van Jezus”. … En
de demon zal de mens verlaten!’ (Van Herwijnen, Hoe kan ik verder?, Zoetermeer 1997, p. 69).

Kanttekeningen
Door het schrijven van deze artikelen zijn m’n ogen weer eens goed opengegaan voor de aanpak van satan en hoe dichtbij
hij is. Hij is degene van wie we bidden: verlos ons van deze Boze. Toch vraag ik me sterk af of we die verlossing krijgen
door uitbanning of ontbinden, zoals Van Herwijnen dat bijvoorbeeld schrijft. Een paar kanttekeningen:
*        Het woord ‘binding’ kan ons op het verkeerde been zetten. Door dit woord te gebruiken, zouden de meest

uiteenlopende zonden en zwakten het directe werk van een demon (kunnen) zijn. Het zou een demon zijn die de
verlangens, emoties en gedachten stuurt en bindt. Maar als de Bijbel spreekt van bezetenheid, gaat dat over heel
uitzonderlijke gevallen. Mensen zijn dan volledig een prooi geworden van de grillen van satan. Dat is duidelijk te horen
en te zien.

*        Als de Bijbel het heeft over verslaving (‘je laten knechten’) of uitbarstingen van toorn of over het beheersen van je
woorden (Jakobus!), staat daar niet een aansporing bij om de kwade geest uit te drijven, maar om zélf te breken met de
zonde.

*        Als de Here Jezus boze geesten uitdrijft, heeft Hij aan één bevel voldoende. Hij is Heer over zulke geesten. Dat is
fundamenteel anders dan de voorwaarde in het citaat boven: de gebonden mens moet zelf willen meewerken en heeft
een sleutelrol. In de Bijbel is een bezetene een willoos slachtoffer. Soms drijft Jezus een demon uit óndanks het verzet
van de gebonden mens (Luc. 8:28).

We moeten nu niet de conclusie trekken dat bezetenheid niet meer bestaat of dat we er machteloos tegenover staan. De
duivel kan ook vandaag mensen tarten met angstaanjagende stemmen, onberedeneerbare woedeaanvallen, onverklaarbare
scheld- en vloekkanonnades. In ons gebed past dan een zin als ‘verlos hem/haar van deze boze’. De gebruikelijke slotzin
van een gebed ‘in Jezus’ naam’ krijgt in zo’n situatie een extra waarde. Als Jezus’ naam wordt uitgeroepen in eerbied en



overtuiging, zullen boze geesten sidderen en verdwijnen. Maar ik geloof dat we niet te hard van stapel moeten lopen om ‘
demonisering’ aan te wijzen. Het komt mij erg krampachtig over als een pastor achter allerlei uiteenlopende ziektebeelden
de inwoning van een kwade geest zoekt. Natuurlijk met het doel om die ziekmakende geest te verdrijven met gebed in
plaats van (of naast) een medische behandeling. Het boek Bevrijdingspastoraat van Joost Verduijn laat me dan ook -
ondanks de vele leerzame gedeelten - met veel vraagtekens zitten. Voor zover deze pastor de mensen wil helpen strijden
tegen de kwade machten van hebzucht, vertwijfeling, onreinheid, angst en noem maar op, kan ik hem volgen. Maar als
iemand overhoop ligt met bijvoorbeeld verkeerde seksuele verlangens wil dat nog niet zeggen dat er een
demon-van-onreinheid in hem of haar woont. Die laatste diagnose stelt Verduijn naar mijn idee te vaak. Ook wordt het
meestal niet duidelijk hoe hij tot zijn oordeel komt of er al dan niet sprake is van gebondenheid.

Levensechte geesten
Frank Peretti is bekend door zijn boeken waarin engelen en boze geesten een rol spelen. Ik heb alleen zijn nieuwste boek
gelezen, De bezoeking. Ook hier doemen van tijd tot tijd gedaantes op die uit de onzichtbare onderwereld komen. Het
gevaar voor de kerk komt in dit boek van een persoon die zich gedraagt als de Messias, zodat velen in hem geloven. Door
z’n optreden ontwricht de samenleving, ontstaan conflicten, groeit de twijfel, botsen kerken en ontstaat er een warboel die
duivelse trekjes heeft. Zo nu en dan duiken die demonen op, om het nog ingewikkelder te maken voor de inwoners van het
dorp waar het allemaal gebeurt. Een van de demonen stapt in een auto als lifter, om halverwege zomaar te verdwijnen van
de passagiersstoel. Duidelijk een hint naar het inmiddels beruchte verhaal van ‘de verdwenen lifter’. De vraag is natuurlijk:
zou dit echt zo kunnen zijn? Lopen hier op aarde wezens rond vermomd als mens, terwijl ze in werkelijkheid demonen zijn?
Bestaat er iets als een negatieve tegenhanger van Hebreeën 13:2: zonder het te weten zijn sommigen van u demonen
tegengekomen?
Ik moet zeggen dat ik niet gelukkig ben met de suggestie die er uitgaat van Peretti’s boek. Het is natuurlijk goed om erop te
wijzen dat Het Kwaad op deze aarde niet slechts een willekeurige macht is of iets dat nu eenmaal bij onze planeet hoort.
Het Kwaad is niet ‘iets’, maar ‘iemand’, en het zit in personen. Terecht. Maar onze ellende is, dat dit kwaad een plek vindt
in ons eigen hart en via onze eigen handen. Peretti bevestigt het zelf. Wat is nu het angstaanjagende in zijn boek? Niet dat er
af en toe boze geesten opduiken die zichtbaar plezier hebben in de wanhoop en de vertwijfeling van mensen. Het
angstaanjagende is dat mensen zo openstaan voor zonde. Er is in De Bezoeking sprake van een kind dat wordt mishandeld
uit religieus fanatisme (door een vader), grootheidswaanzin bij de hoofdpersoon (een jongeman), bijgeloof (enkele vrouwen
uit de kerk), hebzucht (een hoteleigenaar), egoïsme (een winkelier) enzovoort. Dus waar zien we het kwaad? Bij mensen.
In alle mogelijke vormen. Dáárom is de satan verbazingwekkend. Niet dat hij zomaar op kan duiken in vermomming, maar
dat hij in gewone mensen het lontje kwaad zo aan kan steken. Laten we onze fantasie maar een beetje intomen, en de
harde werkelijkheid in ons eigen hart onderkennen.
Daarin voel ik me gesteund door een tekst van Paulus in 1 Timoteüs 4:1: dwaalgeesten en boze geesten zijn geen
wonderlijke verschijningen, die in vermomming de gemeente infiltreren, maar Paulus waarschuwt voor mensen die een
spreekbuis zijn voor satans leugens. De les is duidelijk: het domein van de satan is niet alleen het paranormale, het
wonderlijke, de geestenwereld met uitstapjes naar onze aarde. Maar zijn domein is bij ons. Hij werkt via het hart, de
handen en de woorden van mensen zoals wij.

Stellingen/vragen:
1.        Herkent u een geestelijke strijd in uw eigen leven of in de gemeente?
2.        Als de satan misbruik maakt van je zwakke kanten, kun je daar niets tegen beginnen?
3.        Te veel nadenken over de invloed van satan is onverstandig, het zou ons maar bang maken.
4.        Waarin zie je de aanvallen van satan het sterkst?
5.        Meer (s)preken over de duivel is heilzaam voor ons geloofsleven.
6.        We zouden in de kerk ons weer moeten bezinnen op duiveluitdrijving.
7.        Het is best mogelijk dat een dorp of een stad in de greep van de duivel ligt. Daarom moet evangelisatiewerk

gepaard gaan met concrete gebeden tégen demonen.
8.        Je kunt je maar beter ver houden van alle alternatieve geneeswijzen, omdat wij niet weten welke bijzondere

krachten van God komen en welke van de satan.
9.        Een levend geloof maakt je onaantastbaar voor de aanvallen van satan.
10.        Worstelen tegen boze geesten (Ef. 6:12) kost energie en volharding. Wat moeten we ons bij die ‘worsteling’



voorstellen? Gaat u die worsteling niet gemakkelijk uit de weg?
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