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Kwaad is wat demonen en mensen doen met
Gods goede schepping

Ineens voelde ik weer die koude huiver. Op zaterdagmiddag 27 juni zette ik de

autoradio aan voor het nieuws. Ik kreeg het staartje mee van het VPRO-

onderzoeksprogramma Argos over ritueel misbruik. Een slachtoffer vertelde

over seksuele martelingen in het kader van een satanische ceremonie. En de

journalisten meldden intimiderende gebeurtenissen tijdens hun onderzoek.

Een onthoofde vogel als onheilspellend teken op de drempel. Anonieme

bedreigingen. Een loods, aangewezen als plaats van delict, die in de nacht voor

hun inspectie volledig afbrandde. Ooit probeerde ik als dominee een jongen te

helpen die wilde ontsnappen aan de greep van een occulte motorclub. Op het

moment dat ik hem over de streep leek te trekken, werd het in zijn kamer ijzig

koud. Het was alsof er iets of iemand dreigend naar binnen waaide. Ik rilde en

moest alle zeilen bijzetten om door te gaan. Bij de Argos-uitzending voelde ik

ineens weer die koude huiver.
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(beeld Dick Vos)Ad de Bruijne.

justitiële scepsis

Later heb ik de uitzending in haar geheel beluisterd. En ook

het debat erover dat sindsdien loskwam, volg ik. Inmiddels

zijn er zelfs kamervragen gesteld. De zorg van Argos was

namelijk vooral dat de Nederlandse justitie geen geloof hecht

aan dit soort verhalen en de slachtoffers niet serieus neemt.

Die justitiële scepsis ontstond in de jaren negentig. Toen

bleken misbruikherinneringen soms aangepraat te zijn in

therapie, of samen te hangen met specifieke psychische

stoornissen. Met name ritueel misbruik werd ontmaskerd als

fake-realiteit waarvan het bestaan nooit bewezen is. Een

speciale Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van

de politie (LEBZ) kreeg tot taak valse beschuldigingen te

voorkomen.

Die scepsis is soms zeker nodig. Toch vrees ik dat er meer in

meespeelt. Uit niet-westerse culturen en eerdere tijden is

ritueel misbruik wel degelijk bekend. Maar onze seculiere

westerse wereld gelooft niet meer in bovennatuurlijke

machten. En de nieuwe spiritualiteit die het hogere wel weer

omhelst, beschouwt juist alle hogere machten als goed. Kwaad

geldt als moment in je spirituele groeiproces, zolang je er

maar mindful mee om gaat. Deze laatmoderne blindheid voor

demonen doet onze wenkbrauwen sceptisch krullen bij
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verhalen waarin de duivel figureert. Niet voor niets krijgt

Argos momenteel vooral tegengas van enkele notoire

kruisridders tegen het bovennatuurlijke.

De Bijbel verbindt kwaad altijd aan personen.

Hoe ligt dit eigenlijk onder christenen? Hoe serieus nemen zij

duivel en demonen? Christenen spreken steeds vaker

onpersoonlijk over ‘het’ kwaad in plaats van ‘de’ kwade. Velen

beschouwen de bijbelse figuur van de duivel als mythische

personificatie van dat kwaad. Veelzeggend vertaalt de Nieuwe

Bijbelvertaling de zesde bede in het Onze vader als: red ons uit

de greep van het kwaad. Grammaticaal kan dat, maar gezien

het verdere woordgebruik in het Nieuwe Testament gaat het

hier toch echt om ‘de kwade’ (de boze). Hij is een iemand die

ons planmatig verzoekt en we bidden dagelijks of God ons van

hem bevrijdt. Bid je in plaats daarvan dagelijks onpersoonlijk

over ‘het’ kwaad, dan sluipen demonen zomaar uit je

wereldbeeld weg.

demonen en mensen

De Bijbel verbindt kwaad altijd aan personen. Kwaad is wat

demonen en mensen doen met Gods goede schepping. Het is

geen onpersoonlijke realiteit die je op afstand kunt

lokaliseren. Verlies je dit besef, dan heeft dat meer gevolgen

dan het bagatelliseren van satansverering of ritueel misbruik.

Het verandert ook je kijk op Gods oordeel en Christus’

verzoening. Onpersoonlijk kwaad kun je wegdoen zonder dat

daarbij iemand ondergaat. Maar kwaad als eigenschap of daad

van een persoon, vergt een oordeel over die persoon,

eventueel plaatsvervangend.

Onpersoonlijk denken over kwaad maakt ook dat je zonde

gemakkelijker tolereert of goedpraat en argelozer omgaat met

verleiding, zoals momenteel onder christenen het geval lijkt.

Tegenover ‘de kwade’ ben je op je hoede, maar ‘het kwaad’

kun je relativeren, overgroeien of ‘een plekje geven’. Alleen,

het kwaad bestaat niet.




