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titel: Chaos gaat voorbij. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Ik zag een foto in de krant van het eiland Sint-Maarten. Het eiland dat sterk getroffen 
is door een orkaan, een orkaan met de naam Irma. Er is een schaal voor orkanen, 
van zwak naar sterk en Irma valt bijna buiten die schaal, zo sterk en hevig was deze 10 
orkaan. De foto die ik zag weerspiegelt chaos, een land, een eiland in chaos, 
mensen die veiligheid zoeken, mensen die spullen meenemen die ze op straat 
vinden, geen electriciteit, de telefoon  doet het niet meer, chaos, en dan gebeurt er 
natuurlijk van alles. Chaos in het land en er komt hulp, ook vanuit dit deel van het 
koninkrijk. Soms is er nadrukkelijk afstand tussen Nederland en de bovenwindse 15 
eilanden, ineens is die afstand veel kleiner.  
 
Chaos in het land, dat lees ik ook in het gedeelte uit Jesaja. Wel heel anders, want 
daar is vooral droogte, het land verdroogt en verdort. Nou is dat niet het probleem 
van Sint-Maarten, wel een tekort aan drinkwater. Maar het gemeenschappelijke is de 20 
chaos, het land Israël verdroogt en verdort in dat gedeelte uit Jesaja, de Libanon is 
onteerd en verwelkt. Bergen worden genoemd, bergen aan de rand van Israël of er 
middenin, bergen die zijn kaalgeslagen. Je mag ook lezen dat ze schudden, 
schudden als gevolg van een aardbeving misschien of in onze tijd kun je eraan 
toevoegen dat de bergen schudden als gevolg van een raketaanval. Bergen 25 
schudden, kaalgeslagen, chaos in het land. Ik heb nooit een aardbeving 
meegemaakt, en ik hoef dat ook niet, het lijkt me een ramp, trillende en schuddende 
aarde, volgens mij schudt dan je bestaan, de grond onder je voeten.  
 
Jesaja vertelt meer over chaos. Nu nog schreeuwt Ariël het uit en wenen vredeboden 30 
bittere tranen. Vredeboden zouden het over vrede moeten hebben, de vrede moeten 
aanzeggen, zie ik verkondig je grote blijdschap die voor het hele volk is. Dat moeten 
vredeboden zeggen, maar ze huilen bittere tranen. Chaos. En wie is dan die Ariël? 
Die Ariël die het uitschreeuwt, naar buiten uitschreeuwt? Echt, mijn eerste gedachte 
was aan een wasmiddel, toen aan een zeemeermin, maar die beide gedachten kon 35 
ik direct wegdoen. Nee, in een boek vond ik dat Ariël de naam is van een haardvuur 
in de tempel. Het belangrijkste haardvuur. En dat schreeuwt het uit, naar buiten toe. 
Een haardvuur hoort niet buiten te zijn, nee, een haardvuur is binnen. Maar deze 
schreeuwt het uit, naar buiten toe. Klopt niet, een stukje chaos. En Ariël is ook 
symbool voor een deel van de stad Jeruzalem, de stad schreeuwt het uit, de mensen 40 
schreeuwen het uit, chaos.  
 
Een man daalt af van Jeruzalem naar Jericho en onderweg zijn er rovers die hem 
overvallen, naakt achterlaten, hem mishandelen en halfdood laten liggen. Een 
bekend verhaal, misschien wel één van de bekendste verhalen uit de 45 
wereldliteratuur. Een verhaal met vragen ook, hoewel het één van de bekendste 
verhalen is. Een verhaal dat herkenbaar is, een verhaal van geweld dat de ene mens 
tegen de ander gebruikt, een verhaal dat ook verwant is aan chaos. Wie ooit heeft 
meegemaakt dat hij of zij is overvallen, die weet waarschijnlijk ook van de schrik, van 



de onrust na die tijd, wellicht ook angst dat het weer gebeurt. Wie ooit slachtoffer is 50 
geworden van inbraak, weet van dat gevoel dat een ander aan je spullen heeft 
gezeten, en dat je de eerste keren dat je weer thuis komt eerst heel nadrukkelijk kijkt 
of het niet weer gebeurd is. Onrust, onrust in het hoofd, in het hart, als een stukje 
chaos.  
Een verhaal ook over rovers. Wie weet waren zij gedwongen om te roven om zo een 55 
gezin in leven te houden. Een verhaal dus ook over geweld en in de krant waarin ik 
een foto zag van Sint-Maarten las ik ook over geweld tegen de roginya's, zij die in 
Myanmar, misschien ook wel bekend als Birma, wonen en zij worden aangevallen 
door boeddhisten. Chaos, al is het maar omdat boeddhisten in mijn beleving heel 
vredelievend zijn, zo heb ik het vroeger geleerd. Chaos voor deze roginya's die 60 
vluchten op zoek naar veiligheid.  
Dit verhaal van de man die overvallen is heeft ook vragen. Waarom liep de priester 
aan de overkant voorbij, waarom deed de leviet hetzelfde. Waren ze bang dat de 
man overleden was en dat ze bij het aanraken onrein zouden worden volgens de 
joodse wet en dat ze dan geen dienst konden doen in de tempel? Wellicht, Jesus 65 
wijdt er geen woorden aan, veel meer aan die samaritaan die medelijden kreeg, met 
ontferming bewogen. Die Samaritaan krijgt veel meer woorden, Jesus beschrijft 
redelijk gedetailleerd wat hij doet en hoe hij verzorgt en betaalt. Overigens betaalt de 
Samaritaan niet heel erg veel, en de eigenaar van het logement moet vertrouwen 
hebben dat deze Samaritaan echt terugkomt en een eventuele hogere kosten 70 
vergoedt. De eigenaar van het logement, de waard dus in een oud woord, en wellicht 
vertrouwt deze waard zijn gasten wel.  
 
Dit verhaal staat natuurlijk niet op zichzelf, het staat in een discussie en na een 
hoopvolle profetie. Gelukkig zijn jullie om wat jullie mogen zien. Jesus ziet in een flits 75 
dat chaos het laatste niet zal zijn, dat het kwaad het laatste niet zal zijn, dat schuld 
het laatste niet zal zijn en dat verbindt hij met dat geluk. En dan de vraag van de 
schriftgeleerde, die het antwoord zelf geeft: het eeuwige leven krijg je door God lief te 
hebben met alles wat je hebt en je naaste als jezelf. Met alles wat je hebt, je kracht, 
je verstand, je gevoel, je bezit, vul maar aan. God liefhebben is overigens meer dan 80 
in God geloven, hoe moeilijk dat al mag zijn. God liefhebben is niet alleen met het 
hoofd, met verstand, met de ratio, God liefhebben is ook met je hart, met je gevoel, 
met je intuïtie ook, met je zijn. En dan komt daar uit voort dat je de naaste liefhebt als 
jezelf en dat je een naaste mag zijn voor een ander, zoals die Samaritaan naaste 
was, hielp met risico's, het kostte hem zelf ook wat, en het begon met dat medelijden, 85 
dat gevoel van binnen dat je in beweging zet. Het begint met dat gevoel dat je laat 
trillen, bijna als de aarde die schudt.  
In de chaos wordt een mens geraakt, in de chaos van de ander, in de eigen chaos en 
die mens komt in beweging, doet wat kan, raakt de ander aan, raakt de ander en laat 
daarmee zien wie of wat God is. In de chaos wordt een mens geraakt en dat 90 
betekent het begin van het einde van de chaos. Dat is de weg van Jesus die naaste 
was, dat is de weg van mensen, in principe van elk mens. Dat kan de weg worden 
van elk mens, naaste zijn en daarmee God liefhebben, zoals God ons liefheeft en bij 
de profeet Jesaja ook Jeruzalem zal bevrijden. De dorre vlakte van de woestijnen als  
teken van chaos is het laatste niet.  95 
Wij vieren het avondmaal vanmorgen. Avondmaal is symbool van Gods liefde voor 
ons, avondmaal is symbool van de liefde van Jesus voor mensen, avondmaal is ook 
delen met elkaar en daarmee symbool van liefde voor de naaste als jezelf. 



Avondmaal is ook vieren dat de chaos zal verdwijnen, en we doen alsof die al 
verdwenen is. Koninkrijk van God, aanwezig in deze wereld. Amen.  100 
 
 

 


