
‘Alles komt goed’ 

!
“Niets-aan-de-hand-muziek.” Zo hoorde ik laatst een radiopresentator het hitje ‘Eve-

rything’s Gonna Be Alright’ van de Nieuw-Zeelandse band ‘The Babysitters Circus’ 

afkondigen. Ik had net lekker mee staan blèren en dacht: verrek, dat is eigenlijk een 

hele rake omschrijving. Nu krioelt het natuurlijk van de niemendalletjes in de mu-

ziekwereld, maar ik besloot toch maar eens op onderzoek uit te gaan, want ik ver-

moedde dat dit nummertje wat meer te betekenen had. Ik ontdekte al snel de officiële 

video ervan op YouTube. De vier bandleden doen zich voor als oudjes, carnavalesk 

verkleed als orthodoxe jood, Arabier, franciscaanse broeder en boeddhistische mon-

nik. Ze worden al strompelend door bejaardenverzorgsters begeleid naar een podium 

met apparatuur en instrumenten om daar ineens te gaan spelen. De zusters begin-

nen een vrolijk dansje en geven daarmee het startsein voor een flashmob. Binnen de 

kortste keren staat een hele meute lekker losjes mee te doen. De vrolijkheid spat er 

vanaf. De tekst van het liedje stelt niets voor. Het draait allemaal om de titel ‘Every-

thing’s Gonna Be Alright’, ‘Alles komt goed’. “Het is ons lijflied”, zegt bandlid Jamie 

Greenslade in een interview. “‘Everything’s Gonna Be Alright’ is niet zomaar een zin-

netje”, zo legt hij uit. “Je moet je niet laten weerhouden door verwachtingen, maar je 

hart volgen. Het leven is geen werk, het leven is een zegen.” Voor hem is het dan 

ook een houvast geworden: “Als ik ergens mee zit, denk ik aan dat zinnetje. Zolang 

je daar in gelooft, komt alles uiteindelijk prima in orde.” Ik ben er heilig van overtuigd 

dat Jezus ook zo’n levensinstelling had. Mattheüs legt hem niet voor niets de woor-

den “maak je geen zorgen” in de mond. Daarover gaat een heel stuk in het zesde 

hoofdstuk van zijn evangelie. Jezus zegt: “Maak je geen zorgen over jezelf en over 

wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het 

leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vo-

gels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het 

is jullie hemelse Vader die ze voedt. Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in 

het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luis-

ter niet gekleed als een van hen.” Nu is dit de taal van de bijbel, maar het zou zo-

maar kunnen dat Jezus anno nu gebruik zou hebben gemaakt van zo’n leuk liedje als 

dat van The Babysitters Circus om zijn punt te maken. Geen grote woorden, of intel-

lectuele hoogstandjes, al mag je het van mij best ‘Godsvertrouwen’ noemen of zo. Ik 



krijg er in ieder geval steeds weer een goed gevoel bij. ‘Maak je geen zorgen, alles 

komt goed’.


