
UITNODIGING 

Ceremonie van thuisloosheid
voor de wijding tot zenmonnik van Misha Beliën

Graag nodig ik je van harte uit voor deze middag waarop ik 

door mijn leraar Dick Butsugen Verstegen Sensei tot zenmon-

nik word gewijd. Ik ben ontzettend blij dat ik deze stap mag 

zetten. De afgelopen 20 jaar is het me langzaam helder voor 

ogen komen te staan dat ik ten diepste een religieus leven wil 

leiden. Een leven wat draait om de meest wezenlijke vormen 

van verbinding. Deze wijding staat daarmee volledig in het 

teken van mijn toewijding aan een heilzame verbinding van 

al het leven. 

Deze erkenning van mijn religieuze verlangen gaat gepaard 

met een aanvaarding van liefde en vertrouwen als bron van 

mijn leven. Dit i.p.v. mijn eigen gedachten en gevoelens over 

het leven. Deze geestesgesteldheid wordt in de zentraditie 

ook wel ‘thuisloosheid’ genoemd en is daarmee naamgever 

van deze ceremonie.

Heel graag tot ziens!

Liefs,

Misha

WANNEER

zaterdag 21 augustus 

van 14:00 tot 16:30 

LOCATIE

Mgr. Suyslaan 4

Heilig Landstichting (Nijmegen)

6564 BV Nederland

AANMELDEN

klik hier

U I T N O D I G I N G 

https://www.zennijmegen.nl/events/inwijding-tot-zenmonnik-van-misha-belien-21-augustus/


9 Kaishi bewierookt de attributen die bij het monnikschap horen en overhandigt 

deze aan Misha 

koromo monnikspij

shiken  koord rondom de kuromo

zagu  kleed om op te buigen; handgemaakt door Misha

rakusu  symbolisch priesterkleed met zijn boeddhistische naam

okesa  monniksmantel; handgemaakt door Misha

oryoki  Boeddha-kom.

10 Shura: het laatste stukje hoofdhaar wordt afgeschoren.

11 Cees Swinkels is jisha, de helper van Misha (mogelijk ook van kaishi). 

Hij kleedt Misha aan.

12 Het vers van de kesa (alle aanwezigen mogen dit hardop meelezen) 

 Wijds is het kleed van bevrijding

 een vormloos veld van mededogen 

 ik draag de leer van de Boeddha 

 alle levende wezens bevrijdend

13 Kaishi leest Raisanmon, over de thuisloosheid

14 Kaishi houdt een korte toespraak

15 Vers bij het geven en ontvangen van de voorschriften

Kaishi vraagt aan Misha: 

 “Misha, maak drie volledige buigingen voor Nico Tenko Roshi” 

 “Misha, maak drie volledige buigingen naar Kaishi.”

 “Misha, maak drie volledige buigingen naar je vroegere leraar Rients Ranzen  

 Ritskes”

Dankbetuiging aan alle aanwezigen (julud) “Misha, maak een volledige buiging naar 

Sangha, Noord en Zuid.” De aanwezigen beantwoorden zijn buiging in zittende 

positie.

16 De Vier Bodhisattva Geloften (ieder mag dit hardop meelezen)

Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden.

Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is, ik beloof haar geheel te verwijderen.

Hoe talloos de Dharma’s ook zijn, ik beloof ze alle te verstaan.

Hoe eindeloos de Boeddha-weg ook is, ik beloof hem ten einde te gaan.

Einde van de ceremonie en begin van de borrel.

P R O G R A M M A 

Tijdens de ceremonie Shuke tokudo wijdt de 

zenleraar, in zijn of haar hoedanigheid van Kaishi 

(hij die de voorschriften doorgeeft), de zenstu-

dent tot unsui. Het Japanse woord ‘shuke’ bete-

kent ‘thuisloos’ en ‘tokudo’ betekent ‘ceremonie’.

1 De Drie Juwelen worden aangeroepen. Kashi 

reciteert steeds een regel en Misha zegt hem 

deze na.

2 Zingen van de litanie van de transmissie. 

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om na 

het reciteren van elk van de 86 namen’ ... 

dai osho’ (‘grote spirituele meester’) mee te 

zingen. Ellen Deimann leidt het zingen. Deze 

ceremonie wordt opgedragen aan al dege-

nen van wie de naam wordt genoemd in de 

lijst van de formele transmissie binnen de 

zentraditie - vanaf Shakyamuni Boeddha via 

Mahakashapa, Bodhidharma en Dogen tot in 

onze tijd.

3 Het Vers van berouw wordt gereciteerd.

4 Kaishi voert een ritueel uit.

5 De Drie Juwelen.

6 De Drie Zuivere Voorschriften.

7 De Tien Grote Voorschriften.

8 De Drie Shuke tokudo-geloften.


