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INLEIDING 

Een waar mens van de Weg kan vlammen spreken 

zonder zijn mond te verbranden. (Yunmen) 

Wij zijn mens en persoon, dat wil zeggen tijdloos potentieel en historische 

condities, samenvallend in het ene bestaan dat we zijn.  

Er is de hartsoriëntatie van de oprechte beoefenaar (de mens) die beseft 

hoe gezaghebbend de innerlijke werkelijkheid ons elk moment draagt en 

voedt en beweegt. 

En er is de belangeloze beschikbaarheid van ons zintuiglijk apparaat, de 

biologie en psychologie van onze persoonlijkheid die elk moment 

belichaamd en bewogen wordt door diezelfde wonderlijke werkelijkheid. In 

de beoefening van expressie manifesteren zich mens en persoon tezamen. 

 

Deze twee kanten van ons bestaan - leegte en vorm, innerlijkheid en 

uiterlijkheid - doen lichaam en adem bewegen, doen onze stem klinken, 

doen beelden, gebeurtenissen en betekenissen verschijnen en weer 

verdwijnen. In dit precair maar krachtig momentane versmelten van 

binnen en buiten vindt alle beleven plaats. 

Het is een vitaal raakpunt, een precieze richel waarop de beoefenaar 

werkt: zonder de zelfgenoegzaamheid van spirituele of energetische 

verzadiging, maar ook zonder de gemakkelijke invulling met allerlei 

drukke processen of afgeleid houvast. 

 

Al ons uitdrukken is gemoedsbeweging. Expressie begint in het hart: 

intentie, besef, verlangen - bewustzijn beweegt ons hart. Dit bewogen 

worden heeft twee kleuren: de verticale kleur van universele, innerlijke 

ruimte en de horizontale kleur van particuliere, interactieve verbinding. 

• Ruimte (leegte) staat voor helderheid, voor directe inbreng, voor 

doelloze werking en voor authentiek gevestigd zijn. 

• Verbinding (vorm) wordt uitgedrukt in voeling hebben, 

in precisie en betrokkenheid, in verandering en ontmoeting met een 

open verloop. 
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Onze adem en stem zijn de hoofdinstrumenten waar hart en geest gebruik 

van maken als het om expressie gaat. 

Zij vertegenwoordigen ons energielichaam en opereren op de scheidslijn 

van binnen- en buitenwereld, tussen geest en lichaam. 

 

Soms kleur je wat meer naar binnen, dan klinkt de stille, vormloze stem 

van je energielichaam of boeddhanatuur; en soms kleur je wat meer naar 

buiten en dan hoor je de drukkere en veranderlijke stem van je 

apengeest. Maar als je goed oplet en met moed en vetrouwen te werk 

gaat, kun je beide kleuren laten versmelten tot een enkelvoudige, 

rechtstreekse stem van je hart, van de natuurlijke werkelijkheid die je elk 

moment hier en nu bent. 

 

Dat is het centrale motief van expressie. 

Beoefenen van dit motief betekent je bekwamen in en genieten van: 

• echtheid, directheid 

• voeling hebben, doelloze overgave 

• totale inbreng en betrokkenheid 

• gemeenschappelijk delen 

 

In de oude oefentradities hanteert men expressie vooral in samenhang 

met devotie en liturgie: soetra-recitatie, mantra’s, gebeden en teksten 

die deel uitmaken van de ritus waarin een specifieke spirituele oefening 

gevraagd wordt. Meditatie en devotie vormen de basisbestanddelen van 

alle klassieke spiritualiteit; inzicht (meditatie) en toewijding (devotie) zijn 

andere woorden voor wijsheid en liefde, de twee pijlers van mens-zijn. 

 

Devotie is, indien juist begrepen en gehanteerd, in zijn authentieke 

bedoeling een van de krachtigste uitingen van spiritualiteit.  

Inhoudelijk is er een kernachtige intentie in werkzaam (de geest van 

innerlijkheid, pure hartsintentie), enigszins verwant aan de inspiratie die 

kunstenaars ervaren kunnen. Qua materiaal hanteert devotie in oorsprong 

meestal verstilde, van eenvoud doortrokken uitdrukkingsvormen die niet 

zelden al eeuwenlang worden gepraktizeerd. 
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Maar naast deze meest wezenlijke en vrij klassieke interpretatie van 

expressie is er ruimte voor een vrijere benadering, een meer 

onderzoekende insteek waar ook onze persoonlijkheid (ons 

energielichaam) in betrokken kan worden: inspiratie. 

Dit stelt ons in staat om vertrouwd te raken met het specifiekere 

belevingsgebied van adem en lichaam; ons particulier gekleurde, 

karmische materiaal wordt hierdoor geneutraliseerd, of zo je wilt, 

geheiligd zelfs. Bij deze aanpak zijn er geen vaste patronen beschikbaar, 

geen formeel of traditioneel materiaal - althans, wanneer het gehanteerd 

wordt als spirituele oefening (in het wereldse vlak wordt individuele 

expressie natuurlijk volop benut en ontwikkeld). 

 

Informele expressie kan mooi als ingang en aanvulling fungeren voor de 

meer traditionele variant. Het vrijere materiaal van inspiratie kan ons 

helpen om het instrument dat we zijn (lichaam, adem en geest) te leren 

kennen en te mobiliseren. Hoe meer we ons als persoon kunnen openen 

en wijden aan hartelijke expressie en hoe opener we in staat zijn dit te 

delen met anderen, des te directer zich een dieper, betekenisvoller aspect, 

een existentiëler aspect zal openbaren dat hierin schuilgaat. 

 

Kloppende, rechtstreekse expressie is in wezen niet verschillend van alle 

directe uitingen die te vinden zijn in het zen-onderricht van alle eeuwen. 

In koans, mondo’s, dialogen en onderrichtingen: overal is de ware geest 

voelbaar die zich uitdrukt zonder enige bemiddeling, van hart tot hart, wijs 

en betrouwbaar. Dat maakt de zen-weg zo levendig en levensvatbaar, 

kleurrijk en duurzaam.  

We zullen de discipline Expressie hier in twee fasen beschrijven: 

Inspiratie 

• de meer informele oriëntatiefase van exploreren van je 

instrumentarium, het wennen aan de verbinding met innerlijkheid, 

het open uiten en delen van je bezieling. 
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Devotie 

• de traditionelere verfijningsfase van vieren van innerlijke beleving, 

proeven van intimiteit en rijkdom, toekomen aan het onvoorwaardelijk 

uitdrukken van je hart. 

 

INSPIRATIE  

Wij mensen - ieder van ons - zijn een rijk voorzien geheel: lichaam, adem 

en geest (hart) zijn op ontelbare manieren beleefbaar en inzetbaar. 

Continu geven we via deze drie bestaansvlakken uitdrukking aan 

bedoeling, plezier, moeite, verbinding, etc. 

Ons dagelijks functioneren als persoon is goed beschouwd niets anders 

dan expressie van leven. 

 

Wil je je instrumentarium leren kennen, inzetten en verfijnen dan zijn er 

talloze oefeningen die je daarbij kunnen helpen, zowel bestaande alsook 

zelf te ontwerpen oefeningen. 

Er is geen einde aan de permanent veranderende expressie van wat ons 

bezighoudt (onze inspiratie), noch aan de onderlinge samenhang en 

verbinding tussen alle daaruit voortkomende uitdrukkingsvormen 

(woorden, gevoelens, handelingen). Hieronder enkele voorbeelden. 

 
• Lichaamsexpressie 

Staan langdurig stilstaan (vuurpeleton-optie) 

Eén been staan in linker- of rechterbeen staan, armen heffen etc. 

Water afschudden polsen schudden, armen bengelen (knieën, hoofddraai) 

Achterover leunen in heup achterover staan, uitademend (buikmep toelaten) 

Voorover afwikkelen tot heuphang, handen raken grond 

Tafel staan op handen en voeten (met varianten: ellebogen, knieën) 

Achterwaarts oprollen knieën naast oren, adem hoorbaar 

Bekken-loop voorwaarts op handen tot boven de voeten 

Kniezit ruglig met omhoog komen zijdelings zonder handsteun 

Gewrichten losmaken pols, nek, schouders, etc. 

Centrum circuit liggende acht in heupbeweging 
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Ter plekke lopen ook ogen dicht 

Ter plekke zitten en staan met adem- en/of heup-koppeling 

Klopmassage op buik liggend wordt je rugzijde gemasseerd door partner(s) in 

drie fasen: licht, zwaar, snel 

Vallen laten ruggelings op armen van 4 partners (ook met stoel mogelijk) 

Leiden door ruimte partner leidt jou aan de pols 

Blind lopen waden door de ruimte, als door gelei 

Lopen met moeite armen geheven, adem hoorbaar, etc. 

Rugleuning tegen partner ruggelings, met varianten 

Slippers dragen over en weer je slippers neerzetten en weer ophalen 

 

• Ademexpressie 

Pomp voelen geademd worden, met varianten 

Visualisaties ruimte, warmte, licht, kracht 

Leunen op uitademing met armbewegingen 

Reiniging armen in binnen- en buitenwaartse cirkels 

Zandbad kristallen kracht 

Naar plekken ademen in en buiten lichaam 

Niercircuit handen in onderrug 

Overgave adem wachten op inademing 

Kracht adem buikschok naar buiten 

Expressie adem ledematen laten bewegen 

Hoorbare adem zingende cellen vanwege ademwrijving 

Ruimtelijk klinken intern en extern bereiken, ook partner 

Stembereik aktiveren vertikaal stijgen en dalen 

Buiktrommel lijf laten bekloppen 

Vijf kleuren a o u e i 

Klank doorgeven in cirkel ja zeggen; plus nee; etc. 

Recitaties mantra, tekst 

Intentie klank gemoed laten klinken 

Verbindingsklank rug tegen rug leunend samensmelten 

Bevrijdingsklank zingen in elkaars stem-ademstroom 

Zuiver-groot-open adem Adem met klank hoorbaar; zuiver = puur in buik zitten; 

groot = ruimte vullen, resonerende klankkast; open = 

continu uitademen, minimale inademing. 
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• Hartsexpressie 

Vingers tonen aantallen variëren, links en rechts; op klap- of klankteken 

Verticale plekken op eigen lijf: knieën, heupen, schouders, ellebogen, polsen - 

omhoog en omlaag 

Handklap pauzeplek omgekeerde palm; dijen; schouderbladen; partner: handpalmen, 

dijen 

Handklap figuren trap: opeenvolgend; cirkel: terugkerend; vijfkwart: klap, dijen, 

schouders 

Handklap varianten met adem; met bewegen; met partner 

Machine bedienen bodhicitta-generator 

Vingerloop vingers raken duim van links naar rechts (of ander patroon); + 

klank; 1 hand 

Wijzen naar doel staan in linkerbeen; linkerrarm voorwaarts wijzen naar dierbaar 

punt; rechterarm omhoog naar ster als getuige 

Slaan en meppen voorwaarts zwaardslag, zijwaarts stoot (links-rechts); 2 sl+ 2 st; 1 

sl + 2 st; 2 sl + 1 st 

Soepele plekken links-rechts vloeiend raken: palm, handrug, elleboog; schouders, 

hoofd 

Klank doorgeven in cirkel ja zeggen; plus nee; etc. 

Spiegelen in paren: hand kruiselings; twee handpalmen; knie heffen 

kruiselings; ja en nee zeggen; onderbreken met asdraai, handklap 

etc. 

Respons woord direct herhalen; aantal klappen direct herhalen 

Gelaagdheid trage achtergrondcadans, snelle voorgrondtel (in kring) of 

opdrachtecho 

Dharma-oog, karma- 

ventiel 

staan in linkerbeen, linkerarm voor je met oog in hand; rechterarm 

omhoog palm naar voren als ventiel; later beide armen omhoog 

Vingers in zandbak handen los bengelend, vingers tasten laten in zandbak, over harde 

grond, in water, etc. 

Identificatie woorden en getallen synchroniseren: nazeggen, langzaam, snel 

etc. 

Luisteren verzoek meteen uitvoeren, staand - gehoorzamen 

Zoeken naar belevenis zittend met partner: aangereikte situatie (bijl, winkel) naspeuren 

(wat is er gebeurd); variant: geheim ontfutselen 

Eén beweging tegenover partner zitten; initiatiefnemer wisselt kruiselings klappen 

af met frontaal klappen (handen omhoog vanaf dijen). 

Instrument spelen met partner tegenover elkaar; de een is bespeler, de ander 

instrument; toon hoog/laag via linkerhand, volume via rechterhand 

bepalen. 

Muzikant voeten zijn klankkussens; knie deksel; billen trom; handen kleine 

troms, hoofd schellenboom. 

Leven laten spreken A-klank (= ja),  ademleun; alle cellen open; alle ruimte laten vullen; 

permanente uitademing; één boodschap; open handen voorwaarts 
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• Klappen 

Klappen 1 Palmklap, afwisselen met rughandklap (“pauze”) - diverse schema’s 

Klappen 2 Knieklap - klappen op beide knieën, zittend of staand 

Klappen 3 Schouderklap - overkruis op schouders klappen 

Klappen 4 Handklappen naar buiten (zijwaarts) 

Klappen 5 Omkeren van schema’s 

Klappen 6 Afwisselen zitten-staan 

Klappen 7 Met bewegen (cirkelen bijv.) 

Klappen 8 Ogen open of dicht 

Klappen 9 Kruiselings werken in plaats van parallel 

Klappen 10 Links beginnen in plaats van rechts 

Klappen 11 Tot 5 tellen: 1 klap; pauze-hand; 2 t/m 5 klappen en pauzes (pauzeplekken: 

schouders en knieën) 

 

• Raken 

Raken 1 Links-rechts knie aanraken 

Raken 2 Idem heup 

Raken 3 Idem schouder 

Raken 4 Idem elleboog 

Raken 5 Idem pols 

Raken 6 Zelfde route retour (van boven af) 

Raken 7 Vingers raken - diverse schema’s 

Raken 8 Duim en vinger van 1 hand raken - diverse schema’s 

Raken 9 Ogen open of dicht 

Raken 10 Met partner: handen of vingers zoeken (ogen dicht) met andere hand of 

vinger (variant: tonen) 

 

• Expressie 

Bodhicitta- 

generator 

midden: R-voet pompt - L-hand duwt (+ ja) - L-voet pompt - R-hand 

duwt (+ nee) - 1x klap; 

boven: R-voet pompt - L-hand duwt (+ ja) - L-voet pompt - R-hand 

duwt (+ nee) - 2x klap; 

beneden: R-voet pompt - L-hand duwt (+ ja) - L-voet pompt - R-hand 

duwt (+ nee) - 3x klap 

Variant: dierenasiel en andere locaties 

Intentie-expressie met partner: kruiselings raken palm, schouder, eigen schouder 

Mephand pauzehand varieert van plek; mephand raakt palm of grond. 

Combineer met klank 

Eenheidskracht 3 klappen (2 handen, 1 knie) linksom en rechtsom + reciteren “een- 

heids-kracht” 
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Dank je (met partner) eigen klap (2x), palm klappen (kruis), schouderhanden, 

antwoord: dank je. 

Lange mars met partner, tot 10 tellen (stil) + l-r klappen op knie; bij 10 elkaars hand 

klappen 

Namen zeggen links op links hand raken + ja zeggen; rechts op rechts: nee; beide 

handen: zo; dan vooraf je naam zeggen; dan vooraf partners naam 

Tot tien tellen Cumulatief (klap-pauze) 

Zevenklapper In 7/8 maat, beurtelings tel later beginnen; klap op 1e tel; 

4e of 5e tel Ja of Nee zeggen (variant: 5/4 maat) 

Ja zeggen Eerst adem hoorbaar, dan ja klinken, dan ja antwoorden op vragen 

 

• Compleet 

1-2-3-2 Afwisseling klap en pauze (handrug) + “ja” zeggen op 2e tel 

Tafel cadans Op handen en voeten, zakken door gewrichten tellend (1,2,3,4) 

Vijfster Klap, knie links en rechts, schouder links en rechts 

+ hoorbare adem + boodschappenlijstjes etc. 

Spiraal verticaal Knie, heup, schouder, ellboog, handrug 

Spiraal horizontaal Klap, rughanden, ellebogen, schouders raken 

Japanse trommels Kleine lage trommel, hoge grote trommel 

Ring-armen Klap, linksom-klap, rechtsom-klap, partnerklap, linksom- 

armringklap, rechtsom-armringklap 

Kringzit zelf: Klap-linkerknie-rechterknie, met partner: klap-rechterknie- 

linkerknie 

Binnenarmen Palm-elleboog-schouder, links-rechts 

Liggende acht Wiegen en roteren combineren tot acht 

Palm tikken Linkerpalm omhoog, rechter omlaag: contact met partner 

Tandwiel Klap doorgeven via overslaan van buurman 

1-2 cirkel Cirkel: klap, samen, 2 klappen, samen, etc. 

Vinger-knie-klap Vingers raken duim (1,2,3,4), handen raken lijf (knie 2x, schouders 

2x), klap; + linksom + adem hoorbaar 

 

• Visualisatie 

Hoorbare adem Intern de adem horen zingen 

Leunen in de branding In branding van de schepping leunen 

Geur ontdekken Op zoek gaan naar geur 

Klank in de adem Wrijving voelen 

Lichaamsbehuizing Van binnenuit navoelen 

Goedheidsbesef Een veld van positieve intentie zijn 

Energiecircuit activeren Van onder naar boven cirkels visualiseren op chakrapunen 

Spieren ontspannen Liggend of zittend 
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Woordenwereld Woorden aanvullen (verhaal of gedicht) in cirkel 

Kleurenwereld Vestigen, dan kleur, bodem, wezen, woord, gebaar 

Transcendentiecirkel Bodhisattva in het midden visualiseren; groet sturen (klank, 

gebaar), wordt door voorganger bevestigd 

Detailleren Woorden in cirkel “rijgen”, steeds de voorganger aanvullend, 

associërend 

Keuzevenster Voor je staat een scherm, eronder twee knoppen, ernaast 

twee koorden; linkervoet (pedaal) = ja, rechts = nee; 

linkerhand (knop) = makkelijk, rechts = moeilijk; linkerkoord 

= spoeling (schoonmaken) rechts = lichtvoeding (kracht 

toevoegen); na knopkeuze verschijnt scene, dan iets laten 

veranderen, dan wegen ja of nee (gaan staan in been). Drie 

keer scene. Laatste keer: middenknop = zelfbeeld, je innerlijk; 

laten zich openen; dan plek inzoomen of stil laten vallen; iets 

verandert daar; wegen met voet. 

 

• Opdrachten 

Naam kiezen Naam geven aan je hartskwaliteit: voorwaarde voor kwaliteit van leven 

Stop Onverwacht stopteken geven: alles meteen loslaten 

Zinnen afmaken Inlevend meteen begin van zin oppikken en afmaken 

Woord-weerwoord Naar elkaar toelopen, oogcontact; woord zeggen, weerwoord zeggen 

Leven A laten 

zeggen 

Tegenover elkaar zitten, gelijktijdig handen op knieën klappen; op 

willekeurig moment een A laten komen 

Motivatie-oefening Staan in linkerbeen; rechterarm omhoog naar ster, als getuige; 

hartskwaliteit kiezen, ernaar wijzen met linkerarm; adem hoorbaar 

Invoelen Met partner; handen leiden en volgen; verhaal vertellen toevoegen; 

samen eindigen met één woord 

Ritme-klank- 

opbouw 

Cadans (maat + snelheid) voelen + hoorbaar; delen met partner 

via beginklap, dan eigen klappen; toon (hoogte + kleur) luisteren + 

hoorbaar maken; dan 2 tonen, 3 tonen (partner dupliceert) 

Lichaam kiest Kies symbool-object op handen (links = karma, rechts = dharma), dan 

deinen links-rechts en op teken stoppen in een van beide benen. 

Wentelwerk Sta tegenover partner, linkerklap, rechterklap, allebei om je as cirkelen 

in richting van laatste klap, aankomen met zelfde hand klappen, dan 

andere hand klappen en in die richting wentelen. Dan stil tellen erbij, 

1 tel per dubbele klap, van 0 tot en met 9; als je bij 9 aankomt hardop 

zeggen; bij samen aankomen dubbelklap en “yes” 

Probleemkoord 

opvouwen 

Uit liggende acht voorwaarts lopen, vanuit heup tweevoudig koord 

naar binnen spoelen (wikkelen) 

Vogelzang Slenteren, stop: hoor vogel zingen. Slenteren, stop: voel hoe iemand 

je bekijkt - laat er geen verschill ontstaan in allerlei situaties 

Geiserhanden Zit tegenover partner; synchroon klappen: l+r knieën, l+r handpalmen, 

handklap (boven hoofd), en weer omlaag idem; eind: moment rust 

Dwaasheden Staan in ruimte; drie eigen dwaasheden kiezen, navoelen, uiten 
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DEVOTIE  

Zoals de inleiding al aangaf zijn er ook oefeningen die meer regulier van 

aard zijn: ze staan vast qua vorm en komen merendeels voort uit de oude 

wijsheidstraditie van zen. 

 

Dit materiaal is heel geschikt om op te nemen in je eigen dagelijkse 

oefenpakket (meditatie), je anonieme oefening, als een structurele 

ondersteuning en uitnodiging. 

Dat geldt overigens ook voor de niet hier genoemde oefeningen zoals 

bijvoorbeeld de zandbuiging of de sproeinevel (zie de Wisgids). 

 

Bij het meer devotionele materiaal ligt het accent vooral op de houding 

waarmee je het uitvoert, en die houding begint bij je intentie, d.w.z. bij 

besef van motief. 

 

Je zou kunnen zeggen: expressie is belichaamde intentie.  

Hoe duidelijker jij beseft wat de bedoeling is of wat er gaande is, hoe 

krachtiger je je erin kunt opstellen, erin kunt delen en er vorm aan kunt 

geven. 

 

Onderzoek dus grondig en bewust wat alle oefenmateriaal feitelijk 

behelst, waar het vandaan komt en wat het beoogt. 

Dan zal de diepe, inspirerende potentie ervan voelbaar worden en kun je 

het gaan beleven als een steeds beschikbare gelegenheid om het leven te 

vieren, d.w.z. innerlijkheid concreet te belichamen. 

 

Zo helpt expressie je vertrouwd te raken met je eigen bodhisattvaschap. 

Gaandeweg zul je voeling krijgen met het transcendente, lichte karakter 

van wijsheid en mededogen. 
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1. DIAMANTSOETRA 

 

Als een lichtval, een oogkwaal, een sterreglans, 

een begoocheling, een dauwdruppel, een luchtbel, 

als een droom, een wolk, een bliksemflits, 

bezie zo al wat ontstaat. 
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2. LOFZANG  

 

Elke ware leraar Refrein: Dank is mijn adem 

leidt van waanland  vreugde mijn hart 

steeds naar ontwaken 

 

Elke bodhisattva 

wekt in eenvoud 

op tot bevrijding  (refrein) 

 

Elke grote boeddha 

brengt met wijsheid 

dit veld tot leven  (refrein) 
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3. HARMONIE VAN HET ENE EN VELE 

Can-tang-qi (Japans: Sandokai) door Shitou (geb. 700) 

 

 

 

 

‘t Hart van de ontwaakte uit India 

bewoog zich licht van west naar oost. 

Mensen mogen slim of dom zijn, 

meesters spreken geen noord of zuid. 

 

 

Levende bron is lichtend puur, 

stroming vertakt zich in duister. 

Houvast wensen leidt tot waan, 

licht zien loochent mysterie. 
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Zinnen beleven voelbaar verband, 

evengoed heerst er ruimte. 

Binding bevordert samenhang, 

waar vrijheid vereffent belang. 

 

 

Vormen verschillen naar maat en soort, 

geluiden gekenmerkt door klinken. 

Ruw en fijn laat vaag zich mengen, 

waarachtig en vals verheldert in licht. 

 

 

Levenskracht getuigt van oorsprong, 

kind naar moeder zich keert. 

Vuur zal warmen, wind wil waaien, 

water weekt en aarde draagt. 

 

 

Oog kent zicht en oor geluid, 

neus de geur en tong de smaak. 

Elk ding rijst zoals geworteld, 

de oude tak draagt bloesem. 

 

 

Opkomst en ondergang, alles is werking, 

open verwoordt het hart zijn kracht. 

Licht bevat een intens duister, 

laat zwart jou niet vervormen. 
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Duister bergt een intens licht, 

laat wit jou niet vervormen. 

Vlam en schim in samenspel 

spiegelen gang van voetgestel. 

 

Talloze dingen belichamen waarde, 

plaats en functie geeft praktijk. 

Vormen zijn als deining en dijk, 

als vonkende pijl het wezen. 

 

 

Hoor deze woorden, voel de bedoeling, 

teken ze niet tot een eigen verhaal. 

Als jou de directe weg ontgaat, 

hoe wil je verhelderd koersen? 

 

 

Eenheid kent geen ver of dichtbij, 

blindheid oppert berg en bedding. 

Waarheidsdienaren mogen verstaan: 

laat géén moment verloren gaan. 
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4. OEFENLIED  

 

 

 

 

(tekst: zie ommezijde) 
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Luister naar de zes verschijnselen - van oefening 

zijn er obstakels - ontbreekt er de ruimte 

zijn er getallen - zoek sterren vergeefs 

schudt en beweegt het - dan zal het geen berg zijn 

groeien en krimpen - zal nooit oceaan 

neem je een brug - dan zul je niet zwemmen 

wat je ook raakt - geen regenboog 

 

Luister naar de zes misdragingen - van oefening 

oordeel belemmert - snoert alle begrijpen 

luiheid en onrust - brengt nergens besef 

aanvaard en verwerp - maar wilskracht is sterker 

wie almaar denkt - die oefent vergeefs 

oost en west - onbruikbaar voor wijsheid 

geboorte en dood - overwint boeddha’s geest 

 

Luister naar de zes keteningen - van oefening 

hellebewoners - in woede gevangen 

behoeftige geesten - in honger gevangen 

onrustige dieren - in blindheid gevangen 

menselijk leven - in wellust gevangen 

vechtende wezens - in afgunst gevangen 

hemelse goden - in hoogmoed gevangen 
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Luister naar de zes ontknopingen - van oefening 

groot vertrouwen - verwelkomt bevrijding 

waakzame leraar - belichaamt bevrijding 

stille beheersing - sterkt in bevrijding 

anoniem leven - vestigt bevrijding 

volledige inzet - opent bevrijding 

zitten in eenvoud - versmelt met bevrijding 

 

Luister naar de zes helderheden - van oefening 

hartsbewustzijn - is sfeer van herkomst 

binnen noch buiten - sfeer van gewaarzijn 

licht noch donker - sfeer van inzicht 

alom doordringend - sfeer van echtheid 

scheiding noch overgang - sfeer van kracht 

nooit verbroken - sfeer van beleving 

 

Luister naar de zes zegeningen - van oefening 

zalig vertoeven - waar warmte gewekt wordt 

toegang vindt wind - tot het kernkanaal 

geest van verlichting - dalend van boven 

bodem biedt serum - van zuiveringsdrang 

links en rechts - centraal zich vermengen 

dit levend lichaam - zegen verspreidt 

 

Zing zo deze deun ter ere - van oefening. 

 

 

 

Milarepa: The six essences of meditative experience 

(Chang, Garma C.C.: The hundred thousand songs of Milarepa. Boston 1999, p. 30) 
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5. DEELNAME  

 
 

Zonnegloed, voedend leven en vergaan: 

ik ben het universum. 

Goede meesters, gidsen van verwerkelijking: 

ik ben het onderricht. 

Wijze boeddha’s, heersers van de vrije geest: 

ik ben het vormenspel. 

Lieve God, kracht van alle zijn: 

ik ben het onbekende. 
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6. VERTROUWEN IN BEWUSTZIJN  

Hsin-hsin-ming (Japans: Shinjinmei) door Sengcan (gest. 606) 

 

 

De grote Weg is niet moeilijk  |  voor wie geen voorkeur kent. 

Vrij van afkeer en verlangen  |  verschijnt de Weg helder en klaar.  

Maar zelfs het kleinste onderscheid  |  werpt hemel en aarde uiteen.  

Wil je waarheid zuiver zien  |  laat meningen voor wat ze zijn. 

Vasthouden aan wel of niet  |  is neiging van de geest. 

Wordt de oorsprong niet gezien  |  ondermijnt dit je gemoedsrust. 

De Weg is volmaakt als de ruimte  |  waar gebrek noch overdaad heerst.  

Onze neiging om te kiezen  |  verhindert ons dit te zien. 

 

 

Streven naar buiten of binnen  |  veroordeelt tot gevang.  

Zie gerust hoe alles één is  |  en denkbeeld zal verdwijnen.  

Want pogen beweging te stoppen  |  zal jou doen bewegen.  

Onze hang naar dualisme  |  houdt eenheid onbekend. 

En ken je eenheid niet  |  dan raak je in waan verstrikt.  

Ontkennen van werkelijkheid  |  is bevestiging ervan. 

Maar bevestig werkelijkheid  |  en waarheid wordt ontkend.  

Hoe meer je praat en denkt  |  hoe verder je verdwaalt. 

Laat woord en denken varen  |  dan is elke plek de jouwe. 

 



26   

Keer terug tot de ene oorsprong  |  en alles vindt zijn zin.  

Jaag je verschijnselen na  |  dan raakt de bron uit zicht.  

Verlichting is verder gaan  |  dan leegtewerking of vorm.  

Verandering in de wereld  |  is vrucht van onwetendheid. 

Ga niet naar waarheid op zoek  |  maar laat je meningen varen.  

Hanteer geen dualisme  |  vermijd elke hang ernaar. 

Tekens van goed en kwaad  |  verwarren slechts je geest. 

 

 

Het ene maakt veelheid mogelijk  |  maar laat ook dit ene los.  

Blijft aandacht onverstoord  |  is aanleiding overbodig. 

Vindt aanleiding nergens plaats  |  blijft hinder achterwege.  

Waar gedachtevoorwerp verdwijnt  |  valt de denker zelf weg. 

Want dingen zijn dingen uit geest  |  zoals geest bestaat uit dingen. 

Beide zijn louter betrekkelijk  |  beide zijn wezenlijk leeg. 

In leegte bestaat er geen twee  |  maar vormen blijven voorhanden.  

Als dit en dat niet geldt  |  wat wil je dan nog kiezen? 

 

 

De grote Weg is grenzeloos  |  gemak en moeite voorbij.  

Kortzichtigen bang en verward  |  remt juist hun jachtige haast.  

De mate van gehechtheid  |  doet ons steeds weer dwalen. 

Laat los en alles kan werken  |  zo ben je wat blijft noch vertrekt.  

Zie de ware aard der dingen  |  en je wandelt in gemak. 

Maar wie zich bindt aan denken  |  werkt verward en ongewis.  

Zware last bedrukt je  |  zolang je koerst op oordeel. 

Wil je wandelen op het Pad  |  aanvaard de zintuigen dan.  

Immers eenheidswerking  |  maakt dat zinnen zijn verlicht. 

 

 

De wijze kiest geen doel  |  de onwetende ketent zich. 

Het ene kent geen verschil  |  maar dwazen grijpen van alles.  

Grootheid zoeken in denken  |  is ernstig misverstand. 

Kleinheid van rust en onrust  |  laat wijsheid overstegen.  

Begoocheling vervreemdt jou  |  waarom hecht je aan gedroom?  

Winst verlies, goed en kwaad  |  ga er definitief voorbij. 

Ontwaak voorgoed uit sluimer  |  en alle droom verdwijnt. 
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Maakt de geest geen onderscheid  |  zijn alle dingen één.  

Deze onbekende bron  |  bevrijdt ons van verwarring. 

Kijk uit het ene hart  |  in eigenheid gevestigd. 

De ene geest gaat direkt  |  oorzaak en denken te boven. 

Daad stoppen maakt niet-daad  |  rust stoppen maakt niet-rust.  

Houden rust en niet-rust op  |  dan eindigt zelfs eenheid. 

Dit eindigen kent geen wet  |  en aanvaardt nergens benaming. 

 

 

Versmelten geest en Weg  |  dan stopt elk egostreven. 

Geen twijfel of verwarring  |  vertrouwen draagt het bestaan.  

Er is niets dat ons nog aankleeft  |  en niets dat gaat verloren.  

Alle leven ontluikt vanzelf  |  geesteskracht heeft afgedaan. 

Denken blijkt onmachtig  |  gevoelens dragen geen vrucht.  

In deze wereld van leegte  |  is er geen zelf of ander. 

Vestig je in waarheid  |  en bekrachtig zo niet-twee. 

Niet-twee maakt ál verbonden  |  niets gesloten of vervreemd.  

Wijzen van alle tijden  |  ontwaken in beleving. 

 

 

De Weg overstijgt tijd en ruimte  |  oogwenk is tienduizend jaar.  

Niet enkel hier en niet daar  |  waarheid is overal werkzaam. 

Verschil van groot en klein  |  welk belang nog heeft het nu?  

Het grootste is het kleinste  |  wie rept er van begrenzen? 

Wat er is, is er ook niet  |  wat er niet is, is er wel. 

Is jou dit nog niet duidelijk  |  dan ontgaat jou diepste waarheid.  

Een is al en al is een  |  zie dit en je leeft volmaakt. 

 

 

Weet vertrouwen is bewustzijn  |  bewustzijn is vertrouwen.  

Geen woorden reiken hier  |  geen gisteren heerst hier,  

geen morgen  |  geen vandaag... 
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7. VOORBIJ  

 

 

 
Voorbij, voorbij en overschreden,  

al is overschreden  

bodhi, svaha! 

 
Gate gate paragate,  

parasamgate  

bodhi, svaha! 

 
Voorbij, voorbij, voorbijgegaan, al is voorbijgegaan,  

o welk een ontwaken,  

al is een! 
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8. WAARHEIDSLIEFDE  

 

Waarheid kent geen geheugen 

zij neuriet steevast wiegelied 

waarheid kent geen oorzaak 

elk verschijnsel draagt haar 

waarheid kent geen facetten 

haar kracht werkt snel en fel 

waarheid kent geen namen 

het ene duidt haar diep genoeg 

waarheid kent geen verzet 

ongemerkt verovert zij 

waarheid kent geen doel 

in al volgt zij zichzelf 

waarheid kent geen aarzeling 

van binnen leeft zij beeldloos 

waarheid kent geen troost 

alles intiemste vreugd 

waarheid kent geen teken 

mysterie is haar aard 

waarheid kent geen locatie 

als woonplaats kiest zij leven 

waarheid kent geen vragen 

het ene antwoord ademend 

waarheid kent geen hulp 

tot elke klus bereid 

waarheid kent geen pardon 

niets is haar onverschillig 

waarheid kent geen opties 

zij gruwt van overdaad 

waarheid kent geen woorden 

pijn stilt zij in haar hart 

waarheid kent geen ander 

zo is zij zichzelf vertrouwd 

waarheid kent geen zelf 

zo graag verliest zij zich 

waarheid kent geen einde  

zij transformeert elk sterven 

waarheid kent geen toekomst 

haar volheid werkt voorgoed. 
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9. BODHISATTVA  

 

 

Boeddha   -         bodhisattva 

Jezus   -         bodhisattva 

Asanga   -         bodhisattva 

Augustinus  -         bodhisattva 

Bodhidharma  -         bodhisattva 

Shankara   -  bodhisattva  

Huineng [huenang] -  bodhisattva  

Huangpo [huangbo] -  bodhisattva  

Hongzhi [hungdjer] -  bodhisattva  

Milarepa   -         bodhisattva 

Eckhardt   -         bodhisattva 

Dogen   -         bodhisattva 

Rumi   -          bodhisattva 

Bankei   -         bodhisattva 

Hakuin   -         bodhisattva 

Ramakrishna  -         bodhisattva 

Ramana   -         bodhisattva 

Morihei   -         bodhisattva 

Shunryu   -         bodhisattva 
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10. OPENING  

 

 

Overgave ondergang,  

ondergang overgave  

opgang neergang,  

neergang opgang  

ruimte… 

 

Waarheidswerking zelfbedrog,  

zelfbedrog waarheidswerking  

geven nemen,  

nemen geven 

liefde… 

 

Ongeboren levenslust,  

levenslust ongeboren  

binnen buiten,  

buiten binnen 

open… 
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11. PADZANG  

 

 

 
 

1. Boeddha - Dharma - Sangha 

(de 3 lichamen: besef - bewogenheid - belichaming) 

 

2. Bodhicitta 

(beginpunt: waarheidsliefde, verlangen naar volheid, interesse in de weg) 

 

3. Sambodhi 

(eindpunt: anuttara-samyak-sambodhi - weergaloos volmaakte verlichting) 
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12. WAKELIED  

 

 

Zegel van eenheid 

heiligt elk schepsel 

niemand verbroken  

ieder kent vrede 

 
vuur van beleving  

beweegt elk schepsel 

niemand verzwakt  

ieder kent vrede 

 
vermogen tot inzicht 

verbindt elk schepsel 

niemand misleid 

ieder kent vrede 

 
verlangen naar vrijheid 

bevestigt elk schepsel 

niemand geketend  

ieder kent vrede 

 
raken aan zachtheid 

verruimt elk schepsel 

niemand hardvochtig 

ieder kent vrede 

adem van goedheid 

heelt elk schepsel 

niemand veroordeeld  

ieder kent vrede 

 
vertrouwen in waarheid 

opent elk schepsel 

niemand bedrieglijk 

ieder kent vrede 

 
ontvangen van antwoord 

vervult elk schepsel 

niemand onmondig  

ieder kent vrede 

 
in vreugde van echtheid 

ontwaakt elk schepsel 

niemand vervreemd  

ieder kent vrede 

 
levende leegte  

belichaamt elk schepsel 

niemand verbijsterd 

al is voldaan. 
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13. VORMLOOS  

 

Tekst: Huineng. 

 

Bronnen: 

Pine, Red: The Platform Sutra; the Zen teaching of Hui-neng. Emeryville 2006, p. 31 e.v. 

Yampolsky, Philip: The platform sutra of the sixth patriarch. New York 1967, p. 159 e.v 
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Thuis in de woorden en thuis in de geest 

is zijn als de zon in het luchtruim, 

wijsheid wordt rechtstreeks ons aangereikt 

betreed dan de wereld om waan te doorzien, 

bewustzijn zelf komt niet plots of gestaag 

direct of traag werkt gewaarzijn, 

wezens die blind voor hun innerlijk zijn 

blijft inzicht maar onpeilbaar vreemd. 

 
Verklaringen zijn er tienduizend-en-een 

maar in waarheid verbindt hen één wet, 

binnen het duister van oude verwarring 

zal stralen het zonlicht van wijsheid, 

het valse ontstaat waar wens wil regeren 

je stem van oprechtheid stopt deze drang, 

als vals of oprecht in niets ons bepalen 

wat zou er daar te zuiveren zijn? 

 
Verlichting is zuiver in iedereen werkzaam 

daarover denken is klinkklare waan, 

want waarheid werkt zelfs binnen illusie 

voor hem die oprecht obstakels beslecht, 

zo kun je de weg in de wereld betreden 

zonder dat iets jou hierin belet, 

erken je van aanvang je eigen onafheid 

dan zul je waakzaam op pad gaan. 

 
De weg is werkzaam in al wat verschijnt 

verlies niet de weg op weg naar de weg, 

wie buiten zich zoekt zal waarheid niet zien 

ontmoediging steeds aan het eind van de dag, 

wil je de ene weg blijvend beleven 

oefen oprecht dan draagt jou de weg, 

jij die jouw geest niet vestigt in waarheid weet 

dat in blindheid jou alles ontgaat. 

(vervolg) 

 

Al wie de weg in waarheid bewandelt 

zal geen fout zien in werelds toneel, 

maak je je druk om andermans falen 

vermeerdert dit enkel je eigen tekort, 

beoordeel niet gestruikel van een ander 

aan eigen gebrek is meer dan genoeg, 

ontkracht zo de kleinheid van eigen bedenksel 

en alle verwarring wijkt definitief. 

 
Om dwaze mensen aan vrijheid te helpen 

bekwaam je je steeds subtieler geschoold, 

wordt iemand verlost van ultieme twijfel 

ontsluit zich de poort naar verlichting, 

de dharma van oorsprong deelt in de wereld 

doordringt de wereld en maakt transcendent, 

zoek dus bevrijding niet los van die wereld 

door vleesvracht moeizaam te mijden. 

 
In velerlei dwalen vult zich de wereld 

in waarheidsliefde bevrijd je die vorm, 

als dwaling en waarheid vormloos verdampen 

opent vanzelf zich jouw boeddhanatuur, 

zing dus dit lied van de rechtstreekse lering 

die het grote voertuig genoemd wordt alom, 

al tasten we eeuwen in heilloze blindheid 

wijsheid ontwaakt in één ogenblik. 
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14. BELIJDENIS  

 

Dharma verheldert 

het onnodig kleine 

van leunen op anderen  

heb ik spijt. (2x) 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van gereserveerdheid  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van verwijten maken  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine  

van eigenwaan 

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine  

van voor lief nemen  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van onbetrouwbaarheid  

heb ik spijt. 

 

 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine  

van zielig gedoe 

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine  

van ijdele trots 

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van het niet aangaan  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van romantisch gedroom  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van strategisch manoeuvreren  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van gebrek aan interesse  

heb ik spijt. 
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Dharma verheldert  

het onnodig kleine  

van gretige haast  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van overdreven drukte  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van ondermijnende verwarring  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine  

van gezag opeisen 

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van vluchtige slaperigheid  

heb ik spijt. 

 

Dharma verheldert  

het onnodig kleine 

van ongeduld en intolerantie  

heb ik spijt. 

 

 

(ontstaan tijdens de training 

van zo. 26 oktober 2014) 
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15. JUWELEN  

 

Boeddha, 

dharma,  

sangha. 
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16. EREGROET  

 

Edele boeddha's en pure bodhisattva's  

maak me vertrouwd met dit boeddhadomein 

laat mijn lichaam, adem en geest ontvangen  

de bevrijdende werking van dharmaverband 

 

de wens van verlichting schenkt mij tot toevlucht  

juwelen van boeddha, dharma en sangha 

al wat ik denk en doe in verdienste  

kome ten goede alle levende wezens. 
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17. OPDRACHT  

 

 

In dienst van wijsheid / liefde / kracht 

beloof ik te overwinnen 

in mezelf en om mij heen 

elke vorm van houvast / afstand / gemis. 
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18. HARTSINTENTIE  

 

 

Mogen alle wezens  

vrij zijn van vijandigheid, 

droefenis en onrust,  

en leven in vervulling. 
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19. SPROEINEVEL  

 

 

Drie dimensies: 

 

zuiver, groot & open [gebaren] 

 

Brahmavihara: 

 

bron / rivier / oceaan van liefde  

bron / rivier / oceaan van mededogen 

bron / rivier / oceaan van vreugde  

bron / rivier / oceaan van gelijkmoedigheid 

 

Samapatti: 

 

zuivere / grote / open kracht  

zuivere / grote / open warmte 

zuivere / grote / open lichtheid  

zuivere / grote / open ruimte  

zuivere / grote / open vorm 
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20. WIJDING  

 

Boeddha’s hart is weidse werking,  

dharma’s klank is overvloed,  

sangha’s kracht is warme basis, 

  

aan de Weg wijd ik dit leven, 

aan de Weg wijd ik dit leven. 
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21. VOLMAAKT  

 

Waarheid stroomt van binnenuit,  

zachte voeling: Een 

 

Waarheid vult alle vorm,  

lichte ruimte: Een 

 

Waarheid zingt in overgave,  

warm geheim: Een 
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22. BRONZANG 

 

 

(tekst: zie ommezijde) 
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O ene onvergankelijke geest 

van alle ware leraren, 

schenk me uw kracht, 

moge verlichting ons voeden, 

in vrede, vrijheid en vreugde. 

 

 

O puur wezen van de hartegrond, 

tijdloos, vormloos, naamloos, 

mijn geest huist in uw leegte, 

mijn stem zingt op uw licht, 

mijn lijf leeft van uw liefde, 

er is niets dat niet voortkomt 

uit uw woordloze werkelijkheid. 
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23. TOEVLUCHT  

interpretatie van de drie toevluchten: 

 Boeddha, Dharma, Sangha * 

 

 

Leven is een warme bron, reine vrede van ontvang. 

Wijsheid is een lichtend veld, grote vrijheid van verspreid.  

Eenheid is een zachter oord, open vreugde van gedoog. 

 

 

* De oorspronkelijke tekst luidt:  

 Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha.  

 Ik neem mijn toevlucht tot de Dharma. 

 Ik neem mijn toevlucht tot de Sangha. 

 

(Buddham saranam gachchhami; Dharmam saranam gachchhami; Samgham saranam gachchhami.) 
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24. INTREDE  

 
 

Leven in de wereld is als ruimte,  

een lotusbloem die nergens water raakt, 

mijn geest in puurheid overstijgt alle vorm, 

ik buig mijn hoofd voor de eeuwig eerbiedwaardige. 

 

 

 

 

 
 

Vers uit 1e boek van Bussetsu-chojitsumyo-zanmai-kyo; formeel onderdeel van bodhisattva-ceremonie. 

Bron: Dogen: Shobogenzo, hoofdstuk Jukai. Engelse tekst van dit fragment in voetnoot van 

Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 4. Tokyo 1997, p. 206. 
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25. GELOFTE  

vrije vertaling van de traditionele Bodhisattva-geloften * 

 

 

Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden  

Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren.  

Bronnewerking onbegrensd, Ik zweer hem te bevatten. 

Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan. 

 

 

* De oorspronkelijke tekst luidt: “Ik zweer alle levende wezens te behoeden. Ik zweer alle gehechtheid weg 

te nemen. Ik zweer alle Dharma onderricht te leren. Ik zweer de sublieme Boeddha weg te verwerkelijken.” 

 

 

 

 



50   

26. HARTSOETRA 
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Het Hart van Overschrijdende Wijsheid 

 

[de Hart soetra] 

 

 

Bodhisattva Mededogen,  

diep in wijsheid overschrijdend, 

zag de leegte der vijf delen. 

Zo vond hij verlossing. 

 

Sariputra luister:  

vorm is niets dan leegte,  

leegte niets dan vorm;  

verschijnselen zijn ledig, 

leegte een verschijningsvorm. 

Ook voelen denken willen en beseffen. 

 

Sariputra luister:  

alles is van oorsprong leeg 

en niets ontstaat er of vergaat,  

en niets bevuild of onbesmet,  

en niets is winst of armoe. 

Daarom is er in de leegte ook 

geen vorm gevoel denken wens of besef. 

 

Er is geen oog oor neus tong lijf of brein,  

geen kleur toon geur smaak aanraking of voorwerp, 

ook geen zicht noch blikveld of bewustzijn,  

geen onwetendheid noch einde aan onwetendheid, 

geen ouderdom of dood. 
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Er is geen lijden en geen aanleiding tot lijden, 

ook geen einde aan het lijden en geen pad. 

Men kan hier inzicht niet verwerven of verzaken. 

 

Weet dan dat de bodhisattva,  

niet gehecht aan iets bijzonders, 

en gerust in wijsheiderschrijdend,  

vrij is van de banden der misleiding. 

 

Niets aan angsten onderhevig is verlichting hier bereikt.  

Want alle boeddha's van verleden heden en toekomst,  

in wijsheid overschrijdend, 

komen tot volmaakt ontwaken. 

 

 

Weet dat deze wijsheid dan de meest verheven lofzang is, 

 de ongekende mantra, welke elke vorm van lijden wegneemt. 

Zonder feil onloochenbaar is dit de hoogste wijsheid. 

Weet en spreek zijn waarheid nu: 

 

 

VOORBIJ VOORBIJ  

EN OVERSCHREDEN 

AL IS OVERSCHREDEN  

O WELK EEN ONTWAKEN 

AL IS EEN. 
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27. GOEDHEIDSGEBED    (Bhadracari) 

Vol vertrouwen eer ik in daad, woord en gedachte 

alle boeddha’s van verleden, heden en t oekomst, 

al die leeuwen in vorm van mensengedaante, zovelen 

als er zijn in elke levenssfeer. 

 

Uit de kracht van dit gebed van goedheidswerking, 

de geest gericht op de ontelbare boeddha’s en met al 

mijn lichamen, talrijk als atomen, buig ik respectvol 

voor de edele heersers. 

 

In elk atoom zijn er evenveel boeddha’s 

met kringen van bodhisattva’s, als er atomen zijn, 

en zo ook laat ik in mijn eigen beleving 

alle waarneembaars door boeddha’s zich vullen. 

 

De oceanische kwaliteiten van al mijn stemmen 

weerspiegelen het werk van de ontelbare heersers 

met hun bodemloze oceanische kwaliteiten, zo loof ik 

hen die bewegen in goedheid. 

 

De mooiste bloemen en kleurrijkste slingers, de 

heerlijkste muziek, oliën en parasols, 

flonkerende lichten en fijnste wierook  

schenk ik ten offer aan de edele heersers. 

 

De mooiste kleding en subtielste geuren, poeders in 

dozen als bergen zo groot, 

dit alles geordend tot wonderlijk schouwspel, 

schenk ik ten offer aan de edele heersers. 

 

Al het voorstelbare edels en waardevols schenk ik 

hierbij aan de talloze boeddha’s, 

de kracht van mijn geloof in goedheidswerking laat 

mij buigen in eerbied voor al die heersers. 

 

 

 

Wat ik aan kwaads ook gedaan mag hebben 

in de vorm van handelen, spreken of denken, 

gedreven door begeerte, afkeer en onrust, 

dit alles beken ik heel open aan ieder. 

 

Wat er gewekt wordt in alle levenssferen aan 

verdienste door leken, monniken en heiligen, 

pratyeka’s, bodhisattva’s en grote heersers, 

dit alles vervult mij met de diepste vreugd. 

 

Op de grote beschermers doe ik dringend 

beroep, 

zij die de hoogste verlichting bereikten, die 

werelden verhelderen in elke windstreek: 

laat het dharmawiel continu wentelen. 

 

Respectvol mijn handen gevouwen verzoek ik 

hen die nirvana willen manifesteren, om eeuw 

op eeuw hier aanwezig te blijven 

voor het welzijn en geluk van alle levende wezens. 

 

Wat ik aan goeds ook mag hebben bewerkt zo 

met mijn eren en offeren en open bekennen 

en verheugen en roepen en dringend verzoeken: 

laat dit alles gewijd zijn aan hoogste verlichting. 
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Bronnen: 

Douglas Otto: A new translation of the Sanskrit Bhadracari. 

NZJAS 12, 2 (dec. 2010), p. 1-21 

• Geshe Sonam Rinchen: Atisha’s lamp for the path to enlightenment. 

Boston 1997, p. 149-150 

• Thomas Cleary: The flower ornament scripture; Avatamsaka sutra. 

Boston 1993, p. 1511 e.v. 

• Tsong-Kha-Pa: The great treatise on the stages of the path to enlightenment vol 1.  

Boston 2000, p. 94 e.v. 
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28. GOEDHEID 
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29. HOOR  

 

Laat me samen met alle wezens  

de ware dharma hier horen 

nu en in al wat zich manifesteert 

 

Laat dit luisteren naar de dharma  

nergens leiden tot twijfel en 

grondig ontkrachten wantrouwen en waan 

 

Laat ontmoeting met de dharma  

mij de wereld doen vergeten en 

vredig vertrouwd zijn met wijsheidskracht 

 

Laat ik samen met de aarde  

en de ontelbare levensvormen 

in volheid ontwaken op dit edele pad. 

 

 

 

“Deze gelofte vestigt onze geest op een natuurlijke manier in zijn oorspronkelijke intentie”; 

Dogen in: Tanahashi, K. [ed.]: Treasury of the true Dharma eye; Zen master Dogen’s Shobo Genzo. Boston 

2010, p. 90 & Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 1. Tokyo 1997, p. 76 
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30. LAAT LOS  

 
 

 

 

 

Waarheid beweegt niet, 

ademing kleeft niet, 

vleesvracht spreekt niet: 

 

laat los...  
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31. AVONDVERS 

 
 

Deze dag is nu voorbij, 

ons leven sluit zich eender. 

Als vissen in ondiep water 

zal vreugde ons snel vergaan. 

Oefen dus met diepste inzet, 

als stond je haar in brand. 

Zie hoe alles komt en gaat 

en val niet voor gemakzucht. 
 

 

 

Vers van bodhisattva Samantabhadra. Bron: Sheng Yen: Attaining the Way; a guide to the 

practice of Chan Buddhism. Boston 2006, p. 131 
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32. WERKING 

 
 

 

 

 

Werking doorwasemt bewustzijn, 

puurheid verbindt ieders hart; 

vertrouwen, stel de geest gerust, 

eerder, ruimer, krachtiger. 
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33. WONDERLIJK 

 

 

 

 

Vóór de woorden, 

in alle wezens, 

wonderlijk werkzaam. 
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34. MANTRA 

(combinatie van Hart-mantra en Shakyamuni-mantra) 
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35. LEERLIED 

 

 

 

 

(bron: Cleary, J. C.: Zibo; the last great Zen master of China. 

Berkeley 1989, p. 54) 
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36. POORTLOOS 

 

In dit veld van leegte, 

waar het pad is ongerept, 

heerst nergens gemis. 
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37. DRAKENTAAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya, Asanga: Ornament of the Great Vehicle Sutras, 

Mahayanasutralamkara with Commentaries by Khenpo Shenga and Ju Mipha. 

Boston 2014, p. 398-399, vers XIII-2 
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G a t e  g a t e  p a r a g a t e ,  

 

p a r a s a m g a t e  

 

b o d h i ,  s v a h a !  

 

 

 

 

Illustratie: Conze, E.: Buddhist wisdom books; 

the Diamond and the Heart sutra. London 1988, p. 125 


