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Praatje in de context van het voorzitten bij een groepsmeditatie d.d. 14 februari 2015 

 

 

Laat het zo zijn 

 

Vandaag is het Valentijnsdag. Deze dag heeft de betekenis gekregen dat vrienden en 

geliefden er blijk van geven er voor elkaar te zijn. Wie of wat is er voor jou in tijd van nood, 

als je meent er alleen voor te staan? 

Wat ik daarover wil zeggen, klinkt misschien als muziek in de oren of … ? Ervaar maar hoe je 

het verstaat.1 

 

Als ik mij in woelig vaarwater bevind en ik kan er bij blijven, dan resoneert in mij een stem: 

“Laat het zo zijn. Ook hier kun je zijn.” 

 

Of zoals de Beatles het zingen: 

 

When I find myself in times of trouble mother Marie comes to me, speaking words of 

wisdom: “Let it be.” 

 

Wees aanwezig hier, nu. 

 

 

Let It Be  

John Lennon / Paul McCartney 

 

When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be. 

And in my hour of darkness 

She is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be. 

Let it be, let it be. 

Whisper words of wisdom, let it be. 

 

And when the broken hearted people 

Living in the world agree, 

There will be an answer, let it be. 

For though they may be parted there is 

Still a chance that they will see 

There will be an answer, let it be. 

                                                           
1
 Voor wie zich de teisho van André van der Braak herinnert, - Hij was vorig jaar hier te gast. André doet 

onderzoek naar multi religious belonging, je thuis of verwant voelen bij verschillende spirituele stromingen -, 
misschien vind je herkenning bij wat hij vertelde over de betekenis die Kuanyin en Maria voor hem heeft. 



Anja Strik, 14 februari 2015 2 van 2 

Let it be, let it be. Yeah 

There will be an answer, let it be. 

 

And when the night is cloudy, 

There is still a light that shines on me, 

Shine on until tomorrow, let it be. 

I wake up to the sound of music 

Mother Mary comes to me 

There will be no sorrow, let it be. 

Let it be, let it be. 

There will be no sorrow, let it be. 

Let it be, let it be, 

Whisper words of wisdom, let it be. 


