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1 Meditatie – ongeveer 10 minuten stilte

2

Sankie - 三帰依

(Tisarana of Drievoudige Toevlucht)
Buddham saranam gacchami
Dharmam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
3

Sambujō - 三奉講

(Drievoudige Huldiging van alle Boeddha’s)
4

Chanting – Shoshinge gyōfu
[+ offeren wierook, O-shōkō, お焼香]
[+ Jōdo Wasan + Nembutsu + Ekō]

Hymne van het ware vertrouwen, komt aan het
einde van het tweede volume van de Kyogyoshinsho,
het hoofdwerk van Shinran Shonin (1173-1262).
Tijdens het chanten van Shoshinge, offeren we
wierook – uit dankbaarheid.
Gevolgd van 6 hymnes uit Jōdo Wasan, Hymnes van
het Reine Land, met name de nummers [3] .. [8].
 
voorganger
allen


eerste regel van Shoshinge
de overige regels van Shoshinge

[Shinshū Gongyō Shū, p. 17-49]
5

6

Kieshiki - Drievoudige Toevlucht

Dit is het belangrijkste onderdeel van deze viering…
Hierbij nemen immers twee vrienden hun
Drievoudige Toevlucht, waarmee ze aangeven dat
ze vanaf vandaag hun leven willen inrichten, hun
weg willen gaan, volgens de Leer van de Boeddha:
Els en Dirk.
Wij heten hen hartelijk welkom in onze sangha!
7

Ryōgemon - 領解文

Geloofsbelijdenis van de Jodo-Shinshu
naar Rennyo Shonin, 8ste Abt van Honganji
8

Ondokusan -恩徳讃

(Hymne Van Dankbaarheid, gatha)
Drukken wij onze dankbaarheid uit voor Tathagata’s
Grote Mededogen,
zelfs al wordt ons lichaam tot asse verpulverd;
en drukken we ook onze dankbaarheid uit voor de
verdiensten van onze meesters,
ook al worden onze beenderen tot stof vermolmd.
9

Shinshū Shūka - 真宗

宗歌

(Liedje van Jōdo-Shinshū, gatha)
10 Vredeslied
Europees volkslied
Gedeelte uit de negende symfonie die in 1823
werd gecomponeerd door Ludwig van Beethoven

Gobunshō Shōnin ichiryūshō - 聖人一流章
(Zij die in de Verworden en Laatste
Dharmaperiode wijsheid missen)

Brief van Rennyō Shōnin

(v.4 - 06/12/2009)

