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Gedachten over “helpen”, n.a.v. Lucas 10:25-37 en de liederen tijdens de TOP2000-dienst 
Op de 3e zondag na Epifanieën, 22 januari 2023, in de Buurtkerk Noordwijk 

Ze Huilt Maar Ze Lacht – Maan  
Verse 1] 
Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas 
En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af 
Hoe zou het voelen jezelf te zijn 
Want soms doet het pijn als ze huilt maar ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht 
Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt 
Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt 
Want nooit gaat het slecht, altijd okay 
En ze lult met ze mee, en ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht 
 
[Chorus]: En nu, ze laat het los - En nu, ze laat het los 
 
[Verse 2] 
Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad 
En ze kijkt in het raam, ziet een ander daar staan 
En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn 
En gaat door met de schijn 
En ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht 
Wat als ze morgen besluit niet te schuilen 
Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen 
Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen 
Nog steeds van haar houden? 
Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht 
 
[Chorus]: En nu, ze laat het los - En nu, ze laat het los 
 
[Bridge] 
Ze laat het los 
Ze laat het los 
Ah, ah, ze laat het los 
 
[Outro] 
Ik zit hier alleen in de trein en duik in mijn jas 
En kijk uit het raam en ik vraag me af 
Hoe zou het voelen mezelf te zijn? 
Want soms doet het pijn als ik huil 
Maar ik lach 
 
Laat je jezelf wel helpen? (Ja, toch, echt, doe maar!) 
Even de hand op het hart: Wie van jullie vindt het echt leuk, om iemand anders om hulp te vragen? 
Ja, dat dacht ik al, (bijna) niemand is daar echt dol op. Als je het verhaal van de Barmhartige Samaritaan als 
theaterstuk uitspeelt, bibliodrama heet dat, dan wil ook niemand de rol van het slachtoffer spelen. Niemand 
ziet zichzelf blijkbaar graag in de positie van degene die hulp nodig heeft. In de wereld draait het vaak om het 
recht van de sterkste, we zien onszelf graag als autonoom, als vrij, als krachtig en in staat onze problemen zélf 
op te los-sen. Wij zijn het liefst sterke mensen, die onze eigen boontjes weten te doppen. Daarom laten wij 
ook altijd maar de meest zonnige kant van ons leven en uitsluitend de best gelukte selfies, met de mooiste 
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filter bewerkt, op social media zien, want nooit gaat het slecht, maar altijd minimaal okay en liefst geweldig. 
Wij staan overeind, gaan onze eigen weg, en liggen niet aan de kant, zoals dat slachtoffer van die roofpartij 
waarover Jezus vertelt. Wij doen ons het liefst voor als onkwetsbaar en als we onderweg wonden oplopen, 
dan verbergen we die. Daar hebben wij kleren voor, pleisters of make-up. En als onze wonden onzichtbaar 
zijn, dan doen wij snel stoer om onze zwakheid te overschreeuwen of lachen, zoals Maan in dat lied, onze tra-
nen snel weg. En als we echt heel somber zijn, kunnen wij ons altijd nog met het kopen van iets leuks ervan 
afleiden. 
Soms voelt het daarom alsof wij met z’n allen een onzichtbaar contract hebben getekend. Dat wij hebben af-
gesproken om in een wereld van de schone schijn te leven. Een wereld waar niemand zijn waar gezicht durft 
te tonen. Waar niemand laat zien als zij eens niet succesvol is, niet wint, gewoon eens domme pech heeft of 
moet huilen. 
En daarom is dat lied van Maan ook zo sterk, omdat het aandurft een naald in deze ballon van de schone 
schijn te steken: Maan vraagt zich af: Hoe zou het voelen om jezelf te zijn? Ze noemt ook de reden waarom wij 
allen zo graag in een schijnwereld van lachen, winnen en succes leven: Het is angst. Angst voor verlies, van 
status, van aanzien, van vriendschap en liefde. Zoals Maan zingt: Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen, 
nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. 
Maar door haar woorden, door het lied heen voel je, dat ook die angst een leugenaar is, want wie wil nou dat 
je vrienden jou alleen daarom vertrouwen, omdat je altijd succes hebt, lacht en zo goed je schaduwkant kunt 
verbergen? Wie wil nou een relatie met iemand die uitsluitend verliefd is geraakt op jouw zonnige kant? En 
die er dus nooit voor jou kan zijn op je blauwe dag? Wie wil nou nooit echt zichzelf kunnen zijn? 
De video drukt dat verlangen, om die schone schijn eindelijk eens los te laten en om jezelf te kunnen zijn, nog 
het beste uit. Haar opmaak en de inrichting van de studio wordt achteruit afgespeeld en zo raakt Maan in die 
clip steeds weer een nieuwe beschermlaag, steeds weer een nieuwe verdedigingslinie waarmee ze zichzelf 
van haar somberheid kan afleiden, waarmee ze haar tranen kan verbergen, kwijt: Eerst verdwijnen alle mooie 
spullen waarmee ze zich omgeeft, dan stap voor stap haar mooie kleren en sieraden, op het laatst haar make-
up. Op het einde kijkt zij onopgesmukt, helemaal als zichzelf in de camera. 
En samen met haar zou ik jullie willen oproepen: Durf jezelf te zijn, durf om kwetsbaar te zijn, omarm ook je 
minder mooie kanten, accepteer dat niemand perfect is noch altijd wint of succes heeft en soms ook wel valt, 
een wondje oploopt en moet huilen. En als het nodig is, vraag dan om hulp! Want alleen zo word je echt en 
volop de mens die je bent – en als je daardoor mensen kwijtraakt in je leven, dan is dat bijna goed zo. Want 
deze mensen waren dan niet om jou, niet om wie jij echt bent, in je leven, maar alleen om jouw succes en 
jouw lach. 
 
Kan Ik Iets Voor Je Doen? - De Dijk  
Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen Met zijn kruipend venijn 
 
Kan ik iets voor je zijn Met een blik een gebaar 
Met een arm om je heen Of een hand uit je haar 
 
Kan ik iets voor je zijn In je grote gemis 
Omdat wie je zo liefhad Er nu niet meer is? 
 
Kan ik iets voor je doen? Met een blik met een woord 
Dat doet denken aan toen Dat je even weer voort? 
 
Is er iets wat je wilt Wat je stilte verstoort 
In het kaal en het kil Wat je graag van me hoort 
 
Is er iets wat ik doen kan Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent Wil ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied een gedicht 
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Dat je wanhoop benoemt En je last iets verlicht? 
 
Waar je droevig van wordt Maar toch huilend om lacht 
Dat je dagen verkort Dat je nachten verzacht 
 
Is er iets wat ik doen kan Wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder Ook al wil je nog niet 
 
Is er iets wat ik doen kan Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent Zou ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je zijn Een soort arm om je heen? – icoon! 
Zodat het iets minder schrijnt En je niet zo alleen? 
 
Wees/wordt zelf een helper (voor anderen) 
Als je het verhaal van de Barmhartige Samaritaan als theaterstuk uitspeelt, dan wil ook bijna niemand de Sa-
maritaan zijn. Dat past bij een klassieke interpretatie, die in die Samaritaan eigenlijk Christus zelf ziet, de grote 
Helper, een rol waarvoor wij gewone mensen dus een maatje te klein zijn. 
Maar ze zijn er toch, die ‘Samaritanen’ onder ons, mensen die zich gewoon belangeloos in dienst stellen van 
anderen? Die gewoon zomaar vragen: Kan ik iets voor je doen? Het echtpaar dat in de oorlog hun huis voor 
joodse onderduikers openstelt, de arts die afziet van een carrière om in vluchtelingenkampen te werken. De 
ontelbare vrijwilligers die zich inzetten om eenzaamheid, pijn, armoede of onrecht te lenigen.  
Als je aan hen vraagt: “Waarom doe je het?”, dan wordt vaak heel simpel geantwoord: “Omdat ik niet kon 
weigeren.” Dat is het misschien wat van jou een Samaritaan maakt. Niet dat je iets kunt wat anderen niet 
kunnen, maar omdat je iets niet kunt, wat voor anderen de normaalste zaak van de wereld is: weigeren, 
smoesjes verzinnen, je ogen sluiten, je hoofd afkeren en snel wegrennen. Zoals priester en leviet het wél kon-
den. 
Hoe zou het zijn als wij dat helpen eens anders gaan bekijken: Je medemens helpen kost geen extra krachtsin-
spanning. Integendeel, weigeren, je afsluiten voor de ander, excuses bedenken – dát vraagt energie en kracht! 
De priester had vast belangrijke religieuze verplichtingen waar hij niet onder uit kon. Hij kón eenvoudig niet te 
laat komen. En de leviet? Misschien had hij een vorige keer wél hulp verleend, maar bleek het toen een hin-
derlaag waarvan hijzelf het slachtoffer werd. Hij had zijn lesje wel geleerd. De excuusmachine in de hoofden 
van Priester en leviet werken op volle toeren. Zij moeten zich extra inspannen om niet te luisteren naar hun 
binnenste, naar hun ‘ingewanden’, die de Samaritaan wél liet spreken. Híj werd namelijk ‘met innerlijke ont-
ferming bewogen’, vertelt Jezus. Letterlijk vertaald: zijn ingewanden roerden zich. Iemand helpen, dat is een 
zaak van het lichaam, van je ogen, je hart en je handen. Het verstand, de ratio en de angsten van je hoofd 
worden vaak alleen maar ingezet om de roepstem van het hart te smoren. Zet daarom je verstand vaker eens 
op nul en luister naar jouw ingewanden! 
En hoe zou het zijn als wij dat helpen ook nog op een andere manier anders gaan bekijken, als wij de rol van 
hulpbehoevende en hulpverlener een beetje door elkaar schudden? Ooit zat ik op een jaar-lange backpackers-
reis in een dorpje in Noord-Laos, waar ik een bamboe-hutje had gehuurd, diens veranda direct aan een druk 
voetpad richting het plaatselijke boeddhistische klooster lag. Op een dag wilde ik met een groep een trekking-
tocht door de omliggende bergen ondernemen. Heel vroeg ’s ochtends, voor de eerste koffie, vertrokken wij 
met een busje de bergen in, en omdat ik dan altijd niet zo helder ben, liet ik mijn dure digitale camera mét alle 
volle memorykaarten van mijn reis op die veranda, vol in het zicht van alle voorbijgangers, liggen. Dat merkte 
ik pas als het al veel te laat was en zo baalde ik heel die tocht erover dat mijn camera en al mijn foto’s dus 
zeer waarschijnlijk foetsie zijn. ’s Avonds bij het schemeren liep ik met nog maar heel weinig hoop terug naar 
mijn hutje,. Al van een afstand zag ik, dat precies tegenover mijn veranda een in oranje gehulde boeddhistisch 
monnik stond, maar door mijn zorg stond ik daarbij niet stil. Een minuut later was de opluchting grenzeloos: 
Alles lag er nog, helemaal onaangeroerd. Wat alleen wel gek was: Ineens stond die monnik pal tegenover mij, 
op mijn veranda, boog met een wai diep voor mij, draaide om en liep weg. Omdat ik daar echt geen chocola 
van kon maken, vroeg ik de volgende ochtend de verhuurder van dat hutje erover. Ze zei: “Ja, logisch, die 
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monnik heeft gisteren heel de dag jouw camera bewaakt en heeft jou ‘s avond hartelijk bedankt, dat jij hem in 
staat hebt gesteld om jou te kunnen helpen.” 
Hoe zou het zijn, als wij niet alleen wat vaker anderen helpen zonder er iets daarvoor terug te vragen, maar 
als wij onszelf eigenlijk altijd als hulpbehoevend zien? Omdat wij namelijk dat anderen-helpen nodig hebben 
om zélf ten diepste mens te worden? En dat wij daarom dankbaar ervoor zijn als wij anderen mogen helpen? 
 
Soldier On - DI-RECT  
[Verse 1] 
Soldiering on woman, you're always true to form 
Just keep on pushing your shopping cart through the storm 
Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford 
You stopped believing in our story, you say it's way too short 
 
[Chorus] 
Ain't nobody out there as brave as you, you're holdin' your own 
A million different voices that are trying to break you 
Just listen to one 
The one that's inside you, and soldier on 
 
[Verse 2] 
You're governed by the winds that reign 
You armed yourself with a flower chain and a broken cane 
Nobody cares how you feel like they think your heart doesn't bleed the same 
We wouldn't hear the truth if it cried in our faces 
 
[Chorus] 
Ain't nobody out there as brave as you, you're holdin' your own (Oh, Oh) 
A million different voices that are trying to break you 
Just listen to one 
The one that's inside you, and soldier on (Oh, Oh, soldier on) 
And soldier on 
And soldier on 
 
Wees/wordt zelf een helper (voor jezelf) 
Geen zorgen, dit laatste deel van mijn verhaal is behoorlijk kort, maar het nummer ‘Soldier On’ vond ik een 
mooie afsluiting van het inhoudelijke deel van deze viering. Erover zei DI-RECT, dat het “een eerbetoon is aan 
iedereen die op durft te vallen in een wereld die door angst wordt gedreven.” En ze zingen: “A million differ-
ent voices that are trying to break you, just listen to one: The one that's inside you, and soldier on”. Bijna dus 
een samenvatting van wat ik al zei: Luister niet naar je angsten en durf jezelf te zijn. Luister veel meer naar je 
innerlijke stem van je hart en wees een helper. Voor anderen, ja, maar ook voor jezelf, want vergeet nooit: 
Dat hoogste gebod van Jezus, heb je naaste lief zoals jezelf, dat gaat twee kanten op, twee kanten die in 
evenwicht moeten zijn en elkaar versterken: Ook jezelf moet je liefhebben, ook met al je minder mooie kan-
ten, je littekens en tranen. Dan kan je die stem van je hart horen en het beroep dat anderen die hulp nodig 
hebben, op je doen, niet meer weigeren. En zo kan je wellicht zelfs de deur naar het aardse paradijs waar wij 
toch wel in leven voor anderen openhouden. Het paradijs, waar het Phil Collins over heeft: 
 
Another Day In Paradise - Phil Collins  
[Verse 1] 
She calls out to the man on the street "Sir, can you help me? 
It's cold and I've nowhere to sleep Is there somewhere you can tell me?" 
He walks on, doesn't look back He pretends he can't hear her 
Starts to whistle as he crosses the street Seems embarrassed to be there 
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[Chorus] 
Oh, think twice, 'cause it's another day for You and me in paradise 
Oh, think twice, 'cause it's just another day for you You and me in paradise 
 
[Interlude] 
Think about it 
 
[Verse 2] 
She calls out to the man on the street He can see she's been crying 
She's got blisters on the soles of her feet She can't walk, but she's trying 
 
[Chorus] 
Oh, think twice, 'cause it's another day for You and me in paradise 
Oh, think twice, 'cause it's just another day for you You and me in paradise 
 
[Interlude] 
Just think about it 
 
[Bridge] 
Oh lord, is there nothing more anybody can do? 
Oh lord, there must be something you can say 
 
[Verse 3] 
You can tell from the lines on her face You can see that she's been there 
Probably been moved on from every place 'Cause she didn't fit in there 
 
[Chorus] 
Oh, think twice, 'cause it's another day for You and me in paradise 
Oh, think twice, 'cause it's just another day for you You and me in paradise 
 
[Interlude] 
Just think about it 
Mhm, think about it 
 
[Outro] 
It's just another day For you and me in paradise 
It's just another day For you and me in paradise 
(Para-, paradise) 
 
It's just another day For you and me in paradise 
It's just another day For you and me in paradise 
(Para-, paradise) 
 
It's just another day 
For you and me 
It's another day 
For you and me 
It's another day 
For you and me in paradise 
 


