Het Handvest
van de Orde van Interzijn (Tiep Hien)
Hoofdstuk 1: Naam, doel en traditie
1. Een boeddhistische gemeenschap is opgericht en draagt de naam Orde van Interzijn.
2. Het doel van de gemeenschap is het verwerkelijken van de boeddhistische leer in het
moderne leven door studie, directe ervaring en toepassing in het dagelijks leven,
waarbij aan het bodhisattva-ideaal een bijzonder belang toegekend wordt.
3. De Orde van Interzijn is gesticht binnen de Linji-school van het Dhyana boeddhisme en
kent de volgende 4 geesteshoudingen:
-

de geesteshouding van het niet-gehecht zijn aan opvattingen;
de geesteshouding van het direct ervaren van de aard van onderling afhankelijk
ontstaan door middel van meditatie;
de geesteshouding van vaardig handelen;
de geesteshouding van het hanteren van de juiste middelen.

Deze 4 geesteshoudingen hebben alle boeddhistische tradities gemeenschappelijk.

Hoofdstuk 2: Basisteksten, onderricht en methoden
4. De Orde van Interzijn beschouwt geen enkele soetra of groep van soetra’s als haar
basistekst. Ze ontleent haar inspiratie aan de essentie van de boeddhadharma, zoals
die in alle soetra’s naar voren komt. Ze accepteert geen enkele systematisering van de
boeddhistische leer van welke school dan ook. De Orde van Interzijn wil de geest van
de Dharma realiseren, zoals die tot uiting komt in het vroege boeddhisme, in de
ontwikkeling van de geschiedenis van de sangha en in de leringen van alle
boeddhistische tradities.
5. De Orde van Interzijn beschouwt alle soetra’s, of ze nu uitgesproken zijn door de
Boeddha of samengesteld door latere boeddhistische generaties, als boeddhistische
soetra’s. De Orde kan ook inspiratie ontlenen aan teksten uit andere spirituele
tradities. De Orde beschouwt het verder ontwikkelen van het oorspronkelijke
boeddhisme in nieuwe scholen noodzakelijk om de geest van het boeddhisme levend
te houden. Alleen het ontwikkelen van nieuwe vormen van boeddhistisch leven kan
ervoor zorgen dat de ware boeddhistische geest blijft voortbestaan.
6. De Orde van Interzijn haalt haar levenskracht uit de geesteshouding van begrip en
mededogen. Door een boeddhistische levenswijze kunnen mededogen en begrip
bijdragen aan de vrede en het geluk van de gehele mensheid. De Orde beschouwt de

geesteshouding van het niet-gehecht zijn aan opvattingen en de geesteshouding van
het direct ervaren van de aard van onderling afhankelijk ontstaan als de twee
belangrijkste richtlijnen om tot waar begrip te komen. Ze beschouwt de
geesteshoudingen als richtlijnen voor toepassing in de samenleving. De
geesteshouding van het niet-gehecht zijn aan opvattingen en de geesteshouding van
het direct ervaren van de aard van onderling afhankelijk ontstaan leiden tot openheid
en mededogen, zowel op het gebied van waarneming van de werkelijkheid als op het
gebied van menselijke relaties. De geesteshouding van het vaardig handelen en het
hanteren van de juiste middelen leiden tot het vermogen om creatief te zijn en te
verzoenen. Beide kunnen bijdragen aan het welzijn van levende wezens.
7. De Orde van Interzijn wijst dogmatisme in opvattingen en daden af. De Orde zoekt
naar alle mogelijke middelen om de ware geest van inzicht en compassie in het leven
te doen herleven en behouden. De Orde beschouwt deze geesteshouding als
belangrijker dan welke boeddhistische institutie of traditie ook.
De leden van de Orde willen zichzelf veranderen om zodoende de samenleving te
kunnen veranderen in de richting van mededogen en begrip. Met het streven van een
bodhisattva voor ogen, doen ze dit door in aandacht en met vreugde te leven.

Hoofdstuk 3: Bevoegdheden, lidmaatschap en organisatie
8. Om de vrijheid en verantwoordelijkheid van elk lid van de gemeenschap te
beschermen en te respecteren zijn monniken, nonnen en leken gelijkwaardig binnen
de Orde van Interzijn.
9. De Orde van Interzijn erkent de noodzaak niet van een tussenpersoon tussen de
Boeddha en de leken-volgelingen, tussen de ultieme werkelijkheid en de gewone
mens. Ze beschouwt echter het inzicht en de ervaringen van leraren, monniken,
nonnen en leken uit het verleden als behulpzaam voor degenen die de Weg
beoefenen.
10. Leden van de Orde van Interzijn zijn lid van de kerngemeenschap of van de uitgebreide
gemeenschap. De kerngemeenschap bestaat uit leden die de belofte hebben afgelegd
om de Veertien Aandachtsoefeningen van de Orde en de Vijf Aandachtsoefeningen in
praktijk te brengen en die als broeders en zusters in de Orde zijn geordineerd. De
uitgebreide gemeenschap bestaat uit leden, die proberen te leven in de geest van de
Orde van Interzijn, maar die geen formele verbintenis zijn aangegaan om de Veertien
Aandachtsoefeningen in acht te nemen en ook niet in de Orde zijn geordineerd. De
leden van de kerngemeenschap hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om
een lokale sangha te vormen en zorg te dragen voor de recitaties van de
Aandachtsoefeningen, voor het ondersteunen van Dagen van Aandacht en
‘mindfulness’-retraites.
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11. De uitgebreide gemeenschap leeft in nauwe verbinding met de kerngemeenschap
door aanwezig te zijn bij de twee-wekelijkse recitatie van de Aandachtsoefeningen en
door deel te nemen aan de spirituele en sociale bijeenkomsten die door de
kerngemeenschap worden geïnitieerd.
Leden van de uitgebreide gemeenschap die al lange tijd lid zijn en die langer dan een
jaar regelmatig deelgenomen hebben aan deze activiteiten dienen geraadpleegd te
worden wanneer individuen een verzoek indienen om lid te mogen worden van de
kerngemeenschap, ongeacht of deze ‘langjarige’ leden wel of niet de Vijf
Aandachtoefeningen ontvangen hebben.
12. Dharmacharyas (dharmaleraren) zijn leden van de kerngemeenschap, die als leraren
gekozen zijn vanwege hun stabiliteit in de beoefening en hun vermogen een gelukkig
leven te leiden. Het is hun taak in de lokale sangha’s voor vreugde en stabiliteit te
zorgen. Lokale sangha’s worden aangemoedigd potentiële dharmacharyas voor te
dragen.

Hoofdstuk 4: De Aandachtsoefeningen van de Orde van Interzijn en
voorwaarden voor ordinatie
13. De Aandachtsoefeningen van de Orde van Interzijn weerspiegelen het leven van de
Orde, waarin spirituele beoefening als de basis van al het sociaal handelen gezien
wordt.
14. De Aandachtsoefeningen vormen het hart van dit handvest. Van de leden wordt
verwacht dat zij de Vijf Aandachtsoefeningen en de Veertien Aandachtsoefeningen
elke twee weken reciteren. Indien de recitatie langer dan drie maanden niet heeft
plaatsgevonden, wordt hun ordinatie als opgeheven beschouwd.
15. Alle personen van achttien jaar en ouder, ongeacht ras, nationaliteit, kleur, geslacht of
seksuele voorkeur hebben het recht om zich bij de Orde aan te sluiten, wanneer ze
hebben laten zien dat ze in staat zijn de Aandachtsoefeningen te leren en toe te
passen. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de andere vereisten die aan de leden van
de kerngemeenschap van de Orde van Interzijn gesteld worden en dienen zij de Drie
Juwelen en de Vijf Aandachtsoefeningen officieel te hebben ontvangen.
16. Degene die graag lid wil worden van de kerngemeenschap van de Orde, dient dit
verlangen middels een schriftelijk verzoek kenbaar te maken aan de kernleden van de
lokale sangha of, als deze niet in de buurt zijn, aan de dharmalera(a)r(en). De
aanvrager dient de Drie juwelen en de Vijf Aandachtsoefeningen ontvangen te hebben.
Een of meerdere leden van de kerngemeenschap dienen de aanvrager tenminste één
jaar als mentor te begeleiden en te trainen, totdat de aanvrager gelukkig, standvastig
en in harmonie met de sangha geoefend heeft.
Deze stappen maken het de aspirant mogelijk de kerngemeenschap beter te leren
kennen. Ook kan de kerngemeenschap de aspirant zo beter leren kennen en steun en
begeleiding aanbieden, met name op die terreinen van de beoefening waarop de
aspirant extra begeleiding nodig zou kunnen hebben. De kerngemeenschap kan de
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aspirant dan zo trainen in de rol van Orde-lid. Te zijner tijd zullen de kerngemeenschap
en dharmalera(a)r(en), na advies gevraagd te hebben aan leden van de uitgebreide
gemeenschap die al vele jaren oefenen, beslissen of de aspirant klaar is om
geordineerd te worden in de Orde van Interzijn.
Het werk van een lid van de kerngemeenschap bestaat uit het opbouwen en
ondersteunen van een sangha, het uitleggen van de Dharma vanuit eigen ervaring en
het voeden van bodhicitta (geest van liefde) in anderen. Een lid van de
kerngemeenschap dient standvastig te blijven in de beoefening van meditatie om zo in
harmonie en vrede met de eigen omgeving te kunnen zijn. Dit alles als een
manifestatie van het bodhisattva-ideaal.
17. Wanneer de kerngemeenschap en de dharmaleraren een beslissing nemen over een
aanvraag, dan trachten zij dit te doen met ‘de ogen van de sangha’ en zullen zij ervoor
zorgen dat de bodhicitta van de aspirant gevoed wordt, ook als een uitstel van
ordinatie wordt voorgesteld. Lokale sangha’s mogen de aanvraagprocedures in dit
handvest aanpassen op een manier die overeenkomt met de lokale cultuur, geografie
en omstandigheden, vooropgesteld dat het doel en de aspiraties van de orde niet
worden aangetast.
Een of meerdere vereisten in de aanvraagprocedures in dit handvest, met betrekking
tot de ordinatie, kunnen individueel in speciale omstandigheden, zoals medische
redenen, vervallen. Dit na raadpleging van de coördinatoren van de uitvoerende Raad,
van de meest aangewezen dharmalera(a)r(en) en -voor zover de tijd dit toelaat- van
andere leden van de kerngemeenschap.
Wanneer vastgesteld is, dat de aspirant klaar is om de ordinatie in de Orde te
ontvangen, wordt zijn of haar naam doorgegeven aan de persoon, die daarvoor is
aangewezen door de vergadering van de kerngemeenschap. Als de ordinatieceremonie
heeft plaatsgevonden, zal dit schriftelijk aan de secretaris van de Orde worden
doorgegeven onder opgave van de naam van de geordineerde, de naam in de
opvolgingslijn en diens Dharmanaam, datum en plaats van de ordinatie en de naam
van de dharmaleraar die de ordinatie uitvoerde.
18. Van leden van de kerngemeenschap wordt verwacht dat zij minimaal 60 dagen per jaar
in aandacht doorbrengen. Voor sommige leden is het niet altijd mogelijk de vereiste 60
dagen te realiseren vanwege familie- of andere verantwoordelijkheden. In die gevallen
kan met deze eis soepel omgegaan worden, mits de sangha het hiermee eens is.
19. Van alle leden van de kerngemeenschap wordt verwacht dat zij in een lokale sangha
oefenen en deze mee helpen dragen.
20. Alle levensstijlen -in een duurzame relatie of in celibaat- van de leden van de
kerngemeenschap worden als gelijkwaardig beschouwd, mits deze in
overeenstemming zijn met de geest van de Vijf en de Veertien Aandachtsoefeningen.
Om beide partners in een relatie te ondersteunen, is het behulpzaam als de partner
van een Orde-lid ook lid van de kerngemeenschap is, lid van de uitgebreide
gemeenschap of tenminste in harmonie met zijn/haar partner leeft en dat de partner
van het Orde-lid diens dagelijkse beoefening ondersteunt en aanmoedigt.
Hoofdstuk 4: De Aandachtsoefeningen van de Orde van Interzijn en voorwaarden voor
ordinatie | 4

Hoofdstuk 5: Leiding, eigendommen van de gemeenschap en
administratie
21. Alle leden van de kerngemeenschap dienen regelmatig voor overleg bijeen te komen.
Zes maanden van te voren worden de leden op de hoogte gesteld van datum en plaats
van samenkomst. Elk lid dat niet in staat is aanwezig te zijn, kan een vervanger
aanwijzen die gemachtigd is voor hem of haar te spreken. Het proces van consensus
zal aan het begin van de vergadering gepresenteerd, besproken en eventueel
aangepast worden. De vergadering zal gefaciliteerd en geleid worden door een steeds
wisselend team, bestaande uit een vrouw en een man, elk van verschillende
nationaliteit. Notulen van elke bijeenkomst van de vergadering zullen bewaard worden
als een doorlopend verslag van het leven en het werk van de Orde van Interzijn. De
notulen zullen op verzoek aan de leden ter beschikking worden gesteld.
22. Tijdens de bijeenkomst zal de kerngemeenschap leden benoemen voor een uitvoerend
Raad, die het werk van de Orde van Interzijn tussen de vergaderingen zullen
organiseren en leiden. De kerngemeenschap wijst uit de leden van de uitvoerende
Raad coördinatoren van die Raad aan. De vergadering beslist welke specifieke
structuur en organisatie het beste de doelen van de Orde, namelijk vermindering van
lijden, het realiseren van het bodhisattva-ideaal en het behouden van een sterk
sangha-netwerk dient.
De kerngemeenschap zal voor hulp en ondersteuning gebruik maken van de
levenservaring en beoefening van haar oudere leden en van de frisheid van haar
jongere leden; ook zal de kerngemeenschap het werk van de bestaande raden van
ouderen en die van jongeren aanmoedigen en er haar voordeel mee doen.
23. Plaatselijke sangha’s worden aangemoedigd zich te organiseren op een wijze die
overeenkomt met de geest van dit handvest, zodat interactie met de wereldwijde
sangha vergemakkelijkt wordt.
24. Om lid van de kerngemeenschap te zijn is een financiële bijdrage niet vereist. Bijdragen
echter kunnen door de uitvoerend Raad en de vergadering voorgesteld worden als
dana (donatie) ter ondersteuning van het werk van de Orde. Al het geld van de Orde
van Interzijn, inclusief contributie en andere bijdragen, dienen te worden beheerd in
een apart fonds met de naam ‘Orde van Interzijn’. Een gedetailleerd financieel verslag,
opgesteld door de penningmeester(s), zal jaarlijks aan de leden aangeboden worden.
Fondsen van de Orde kunnen, na dekking van administratieve kosten, aangewend
worden om plaatselijke sangha’s bij hun werk in het verlichten van lijden te
ondersteunen en het voor leden financieel mogelijk te maken deel te nemen aan
retraites van de Orde.
25. Alle eigendommen van de Orde dienen te worden beheerd in overeenstemming met
nationale en lokale voorschriften. Ter bescherming van diegenen, die verantwoordelijk
zijn voor het beheer van de eigendommen van de gemeenschap -inclusief
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bankrekeningen, contant geld, vastgoed, voertuigen enz…, dienen zij verantwoording
af te leggen volgens de op dat moment gebruikelijke procedures. Wanneer lokale
sangha’s fondsen voor de internationale Orde van Interzijn beheren, dienen zij
hierover apart verantwoording af te leggen en jaarlijks een gedetailleerd verslag aan
de penningmeester(s) van de Orde te sturen.

Hoofdstuk 6: Wijzigen van het handvest
26. Elk woord en elke zinsnede in dit handvest is aan verandering onderhevig, waardoor
de beoefening in de geest van het handvest levend zal blijven. Vorige versies dienen
bewaard en beschikbaar te blijven voor raadpleging door latere generaties. Alle versies
moeten duidelijk gedateerd worden voor toekomstige verwijzing.
27. De Veertien Aandachtsoefeningen en dit handvest dienen tijdens elke vergadering van
de leden van de kerngemeenschap opnieuw te worden bekeken.
28. Dit handvest bestaat uit zes hoofdstukken en 29 paragrafen en dient tijdens elke
vergadering van de leden van de kerngemeenschap opnieuw bekeken en herzien te
worden, zodat het relevant blijft voor de huidige samenleving.
29. In lijn met de traditie van de sangha dienen alle wijzigingen op basis van consensus
vastgesteld te worden en niet door middel van een gewone meerderheid.
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