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Nieuwsbrief september 2020 

 

 

Beste cursist(e), relatie, 

We kunnen Zen van vele kanten belichten maar uiteindelijk dient het een expressie in ons 

handelen te vinden, in wat we noemen ‘Boeddha’s werk’, in een bepaalde wijze van 

handelen, van functioneren, zonder dat we nu precies kunnen benoemen wat voor 

functioneren dat is en hoe het er uit ziet. Want voor ieder mens is dat een unieke wijze en 

ieder moment is ook weer anders, niet van tevoren te bepalen, er is geen eenduidig gedrag 

of handleiding voor.  

We zeggen: ja, waar zen in is geworteld, is er altijd en overal, het is onze 

Boeddhanatuur en verlaat ons nimmer. En ja, het toont zich in de weerbarstigheid van ons 

bestaan, daarin vindt het een expressie. Het is dit samengaan, die onlosmakelijkheid van 

het absolute en relatieve, het eeuwige en tijdelijke, het veranderlijke en onveranderlijke 
dat geleefd wil worden. Maar het ‘voorleven’’ daarvan is geen vanzelfsprekendheid, geen 

automatisme, geen routine, het kan niet zomaar verworven of verkregen worden, het is 

geen bezit, het is geen kwestie van wilskracht of opzet, je kan het niet vasthouden en zelfs 

niet onder woorden brengen. Het vergt beoefening – en de paradox daarbij is dat wat we 

willen ervaren er al lang is, in feite op ons wacht weer in de her-innering te komen en te 

worden onthuld. De beoefening is de expressie van onze wezensnatuur, zoals ons hele 

leven dat in feite is. De crux zit ‘m in een totaal laten varen van wat we denken dat het is.  

Met dat leven, dit bestaan hebben we namelijk te maken met een mysterie, het is 

raadselachtig en doordringen tot het wezen van Zen is geen kwestie van ‘ik doe het’. Maar 

wat is het dan wel? Kort gezegd: een louter zoekend en tastend gebeuren. Als we met zen 

beginnen, weten we niet waaraan we beginnen en hoe langer we ´ermee´ bezig zijn, des te 

duidelijker wordt het dat we niet weten, ja, niet kúnnen weten waarover we het hebben. 

Het is geen kwestie van ´weten, maar van ´niet-weten´. We zijn zélf het mysterie.  

Er valt rationeel gezien geen touw aan vast te knopen en dat klopt ook. Maar wat is 

dan die bepaalde wijze van functioneren? Dat functioneren in ´niet weten´. In het 
Sanskriet kennen we de uitspraak ‘neti, neti’, wat verwijst naar ‘niet dit, niet dat’. Met 

andere woorden, alles wat we bedenken is het niet. De specifieke wijze van functioneren 

is in feite een natuurlijke wijze van functioneren die een kans krijgt wanneer we onszelf, 

onze eigenzinnigheid en eigengereidheid, kunnen ‘laten’.  
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Uitgangspunt is eenheid, zo-heid, onze wezensnatuur. Ook de weerbarstigheid en 

de duale beleving van alledag, hoe pijnlijk of vreugdevol ook, is expressie van eenheid. 

De zenbeoefening is er goed beschouwd op gericht onze ik-focus te laten varen en te 

functioneren overeenkomstig die eenheid, overeenkomstig wat gevraagd wordt, dat wil 

zeggen wat de situatie vraagt. Het is niet zozeer een afstemming (geen ik-gebeuren) als 

wel een opgaan in de situatie (voor een moment het verlaten van de ik-gedachte) en in de 
omstandigheden en dóen omwille van het doen, hándelen omwille van het handelen. En 

daarmee de handeling opdragen aan leven en dood, aan de onlosmakelijke verbondenheid 

die in de handeling, in elke handeling besloten liggen.  

Tot zover, alle goeds, Ben Sensei 

      * 

Ensō – Zen Circle organiseert in 2021 vijf eendaagse Zen-events  

In 2021 organiseert Ensō–Zen Circle in Bewustzijnscentrum Bala in Huizen (NH-‘t Gooi) vijf 

eendaagse Zen-events en wel op: 19-2 / 23-4 / 11-6 / 17-9 / en 12-11 in 2021-  

alle data zijn een vrijdag. De dagen zijn van 09.00 – 16.30 uur, ze verlopen in stilzwijgen en 

zijn gewijd aan zit- en loopmeditatie (zazen), persoonlijk onderhoud (daisan) en een inleiding 

(teisho). Voor meer informatie zie de blogpagina op de website.  

      * 

Cursusprogramma seizoen 2020-2021 

Dinsdagavond- en woensdagavondzen in Lelystad 

Informatie daarover staat op de website. 

Abdijhoeve Doetinchem 

Voor 2020 staan voor dit najaar twee retraites o.l.v. Ben Sensei gepland. 

• 11-13 september 

• 24-29 november  

 

Voor deze retraites gelden i.v.m. corona speciale voorzorgsmaatregelen en zendo-

indelingen. Dit wordt door de administratie aan de deelnemers gecommuniceerd. 

      * 

https://www.zenmeditation.eu/geen-categorie/enso-zen-circle-zendagen-2021-in-huizen/
https://www.zenmeditation.eu/cursussen-workshops/
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Persoonlijk onderhoud 

Er zijn mogelijkheden voor individuele begeleiding en persoonlijk onderhoud. Voor 

informatie hierover kun je mailen via het contactformulier op de website. 

      * 

Ensō – Zen Circle – video’s 

Sinds voorjaar 2020 neemt Ensō – Zen Circle geregeld korte video’s op over thema’s ter 

inleiding van zen, spiritualiteit en voor meditatie. Zie daarvoor de website. 

      * 

De acht waarheidspoorten van Sōtō Zen – een programma voor zentraining 

Op de website van Ensō – Zen Circle staan de Acht Waarheidspoorten van Sōtō Zen vermeld 

– een programma voor zentraining.  

Tevens wordt de thematiek toegelicht rond: Je alledaagse leven als spirituele praktijk – een 

zentraining in fasen. Voor meer informatie zie hier. 

      * 

Boeken 

  Het afdalen van de berg 

In het voorjaar verscheen een nieuw boek van Maurice Knegtel Roshi 

(Izen Utrecht) 

‘De berg bestijgen’ is in boeddhistische termen het pad betreden naar 

verlichting en beginnen met oefenen. Het bestijgen van de berg kost tijd, 

moeite, discipline en vaak ook geld. Op de top van de berg kijk je uit over 

de wereld weet je dat het goed is. Dat alles hier gegeven is en niet 

onderscheiden van jouw aanwezigheid op dit moment. 

Over het afdalen van de berg gaat dit boek, het stap voor stap belichamen, manifesteren en 

uitdrukken van het grenzeloze Licht en de onbeperkte vrijheid die het leven is, te midden van 

‘de weerstand’ van het dagelijkse leven.  

Meer informatie en bestelling bij Juwelenschip 

https://www.zenmeditation.eu/contact/
https://www.zenmeditation.eu/video/
https://www.zenmeditation.eu/wp-content/uploads/2020/02/De-acht-waarheidspoorten-van-S%C5%8Dt%C5%8D-Zen.pdf
https://juwelenschip.nl/winkel/afdalen-van-de-berg/

