De Duivels in ons
Wie kent hem niet, in alle tijden en plaatsen duikt hij op in vele gedaante en vermommingen.
Hij heeft vele namen, Ahriman , Lucifer, Saturnus, Shaitan, Satan, enz. Met afschuw wordt
zijn naam uitgesproken. Toch duikt zijn naam steeds op. Vele personen worden vereenzelvigd
met de duivel, zoals Hitler en zijn consorten, Dracula, maar ook Alexander de Grote wordt in
de Arabische geschiedenis De Gehorende genoemd.
Zijn vele namen en het steeds weer opduiken geven zijn belangrijkheid weer. Daarnaast wordt
hij nog vaker ontkend. Hierin schuilt het grote gevaar van de Duivel. De Duivel is eigenlijk
onbekend. Wat doet een Duivel, waar bevindt de Duivel zich en hoe kan ik hem herkennen?
Ter illustratie van zijn verborgen werk het volgende: jaren geleden gaf ik een cursus, waarvan
een onderdeel de tarotkaarten waren, die ook regelmatig gebruikt werden. Een nogal oudere
cursiste die zelf vond dat ze heel spiritueel bezig was op allerlei gebieden, trok steeds de
tarotkaart de Duivel. Ze begreep niet dat uitgerekend zij die kaart steeds trok. Uiteindelijk
vroeg ze mij wat de betekenis hiervan was. Ze was financieel niet onbemiddeld en kocht
regelmatig nieuwe kleding en besteedden veel geld aan haar uiterlijk, kapper make-up, enz.
Ik heb haar gevraagd wat haar mantelpakje kostte, wat de make-up en de kapper kostte. Dit
bleken behoorlijk hoge bedragen te zijn en waren belangrijk voor haar want ze wilde er nog
goed en vooral jong uitzien. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat dat de Duivel was, die een
belangrijke rol speelde in haar leven en haaks stond op haar spiritueel zijn. Zij hing de Duivel
aan zonder het te beseffen. Want de Duivel heeft ook alles met het materiële te maken en
bestaat in vele vermommingen.
De Duivel staat niet alleen voor het slechte maar vooral van alles wat de mens weerhoudt
om zijn diepste kern te bereiken, alles wat hem weghoudt van zijn ware mens-zijn.
De Kabbalist Crowley wordt nog wel eens in verband gebracht met de Duivel. Een beroemde
uitspraak van hem is doe wat je wil, deze uitspraak wordt nog wel eens verkeerd uitgelegd,
Crowley bedoelde eigenlijk doe wat je goddelijke wil wil. Waardoor zijn uitspraak een heel
andere dimensie krijgt. Crowley noemde zichzelf Het Beest en bracht dit ook in verband met
het getal 666. Dit getal duikt momenteel steeds op in verschillende jeugdculturen en in
horrorfilms wordt het ook vaak getoond zonder dat dit getal werkelijk begrepen wordt.
In de kabbalistische levensboom wordt gewerkt met 10 sefiroth (getallen) – 10 goddelijke
energieën – die samen de Boom weergeven. Iedere sefira (getal) heeft een viervoudige
gelaagdheid. Nu staat iedere sefira op zich voor veel begrippen. Aan iedere sefira worden ook
getallen toegekend. Zo wordt Kether – het puur goddelijke – ook aangeduid met getallen, bij
deze eerste sefira horen de getallen 111, het tweede Chocmah 222, enz. Tifareth is de zesde
sefira, hier hoort het getal 666 bij. Het getal van de mens die waarlijk mens is geworden,
waarin alle onreinheden en tegenstellingen zijn verdwenen, waarin al het dierlijke
uitgezuiverd is en gekomen is tot de mens, gelijk aan Christus. Het Beest is de mens die
worstelt met zijn onvolkomenheden en probeert mens te zijn zoals Christus dat bedoeld heeft.
Dit wordt onder andere treffend weergegeven door de Rotterdamse kunstschilder Jofra in zijn
werk Het visioen van Hermes Trismegistos. Als de mens gekomen is tot een evenwichtig
wezen kan het zielsbewustzijn zich ontplooien. Hij heeft het getal 666 verwezenlijkt,
overeenkomend met Tiphareth in de kabbala.
Bestaat de Duivel echt, in de zin zoals wij God beschouwen.

Er zijn kerkelijke stromingen waar het woord Duivel en Duivelse werken nogal eens in de
mond genomen wordt. Zij spreken er over en benoemen zijn daden en laten de Duivel tot een
levenden werkelijkheid worden. Daar bestaat de Duivel echt, daar zijn zijn werken bekend in
al zijn hoedanigheden. Dit wordt dan bepaald door personen die min of meer op de plaats van
God gaan zitten en bepalen wat des Duivels is. Meestal zonder voldoende kennis van zijn
Werken.
De oud-Persische profeet Zarathoestra, wordt in de godsdienstfilosofie gezien als de eerste
profeet, alhoewel dit zeer discutabel is, die als eerste de krachten van licht en donker
beschrijft en noemt deze krachten Ahura Mazda en Ahriman. Waarbij Ahriman gezien wordt
als de donkere kracht, de Duivel. De Christelijke godsdienst heeft zijn opvattingen
overgenomen en noemt Ahriman, Lucifer de Lichtdrager die uiteindelijk in de afgrond stort
door zijn arrogantie en dan verder door het leven gaat als de Duivel.
Het goddelijke is pure eenheid en niet te beschrijven, op het moment dat de godheid zich als
een dualiteit manifesteert wordt hij meer zichtbaar en wordt ook de donkere kant van god
zichtbaar vanuit menselijk standpunt gezien. Vanuit het goddelijke is alles eenheid. Het
menselijk standpunt brengt een scheiding aan in het goddelijk en ervaart ook een donkere kant
van het goddelijke. Hoe kan God het leed in de wereld toestaan volgens menselijke
opvattingen, dit moet het werk van de Duivel, daarbij vergetend dat de Duivel ook een aspect
van het goddelijke is vanuit de beperkte visie van de mens. Wil men het goddelijke bereiken
dan wordt men beproefd door de Duivel, als een testcase of men genoeg mens is om zich te
verenigen met het goddelijke.
De menselijke persoonlijkheid is een deel van de mens. Het ervaren van het bewustzijn van
de ziel of geest – ook delen van de mens – wordt slechts door zeer weinige ervaren en
begrepen. Ook al zijn er die dit wel claimen, zal bij serieus onderzoek blijken dat dit vaak
waanvoorstellingen zijn. Het spreken over de ziel of geest geeft al aan dat deze niet begrepen
zijn. Onderzoek bij mystici zal al snel duidelijk maken dat deze het menselijk verstand ver
overstijgen en dus nooit onder woorden gebracht kunnen worden. Hier gaat de arrogante
westerse mens aan voorbij.
De Persoonlijkheid
Het heersende deel van de mens, die voortdurend centraal staat – de persoonlijkheid – regeert
met ijzeren hand over de mens en duldt geen concurrentie. Het kerkert de andere delen van
het mens-zijn en laat deze niet ontsnappen. Met alle middelen worden de andere delen van de
mens – het bewust worden van de ziel en geest – onderdrukt. Hier heerst ook de Duivel, die
de mens voortdurend de verlokkingen van het materiële voor houd.
In onze samenleving krijgen we een bombardement van prikkels over ons, die ons
voorhouden dat uiterlijkheden en materiële zaken het belangrijkst zijn in ons leven en dat
deze de mens gelukkiger maakt en dat we dat vooral nodig hebben. Maar als de dure auto op
een wintermorgen niet wil starten of de tv gaat stuk dan is ons geluksgevoel gauw
verdwenen. Als de ouderdom toeslaat en face liften niet meer afdoende zijn kan er een gevoel
van blijvende ontevredenheid ontstaan, het geluk kan dan omslaan in ongeluksgevoelens, we
hebben op het verkeerde paard gewed.
Misschien kan er een zoektocht ontstaan naar de andere delen van het mens zijn die niet
steeds veranderen, die zich ook niet richten op materiële zaken of uiterlijkheden.
Tegenwoordig heet dat een spirituele zoektocht beginnen. Helaas zijn er op dit gebied vele
kapers op de kust, die spreken over licht en liefde. Onder deze kapers is ook de Duivel
aanwezig in zijn vele vermommingen. Omdat geld en eigen roem vaak het motief zijn van de

vele moderne goeroes, leermeesters en aanverwante. Daarnaast vinden we onszelf spiritueel,
maar zijn daar hooguit een paar uur in de week mee bezig. Spiritueel zoals het hier bedoeld
wordt is het streven naar het goddelijke in onszelf, het trachten in contact te komen met onze
ziel, het waarlijk spirituele.
De Woestijnvaders zijn een voorbeeld van puur spiritueel bezig zijn. In de vierde en de
vijfde eeuw trokken monniken naar de woestijnen van Egypte, Sinaï, Palestina en Syrië. Die
later bekend werden als de Woestijnvaders. Zij leden een streng ascetisch leven en werden
daar voortdurend bezocht door de verlokkingen van de Duivel. Die ze voortdurend probeerde
te verleiden tot aardse genoegens.
Een spirituele weg gaan is een voortdurende strijd tussen de persoonlijkheid met als zijn
verlokkingen en de ziel. Dit wordt beschreven in de Geestelijke oefeningen van de Spaanse
mysticus Ignatius van Loyola. Deze weg steekt nogal schril af tegen de moderne spirituele
weg, waar spiritualiteit vaak gereduceerd wordt tot doodgewone psychologie. Het woord
spiritueel heeft een goede markt werking en trekt veel mensen en geld aan.
Een treffend voorbeeld van een moderne duivel is Bernard Modoff, die gezien wordt als de
veroorzaker van de huidige kredietcrisis.
Hebben wij ook duivelse trekjes in ons. Durven wij eerlijk te kijken naar onze minder prettige
kanten, hebben wij daar wel eens bewust contact mee gemaakt en onderzocht hoe onze
duivelse kant in elkaar zit.
De Duivel is heel belangrijk in ons leven. Daarom is een onderzoek naar onze duivelse kanten
zeer belangrijk, vooral om er contact mee te maken en te onderzoeken waar de duivel zich
verstopt heeft in ons leven. Ontkenning van de Duivel is een hachelijke zaak, getuige de
Christelijke kerk die in haar geschiedenis vele duivels onderdak heeft geboden onder het mom
van ware leer van Christus. De geschiedenis van de heksenvervolging is daar een treffend
voorbeeld van. Die aangevuld kunnen worden met de huidige schandalen in de kerk.
Ik zie uit naar reactie op dit artikel.
Leo Hunting

