
Zondag 13 november 2022
Landgoed Renova – Bilthoven

stichtingrozenkruis.nl
Wie zeggen wil, wie Hij is.
moet zijn die Hij is!
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Kon Tao uitgezegd worden, het zou de eeuwige Tao niet zijn.
Kon de naam genoemd worden, het zou de eeuwige naam niet zijn.

Het is allang niet meer vanzelfsprekend voor de mens dat God 
bestaat. Maar toch zoeken velen hem, ze denken, schrijven, spreken 
over hem. Of zoeken een woord dat meer is dan een beeld, een idee, 
dat alomvattend is. Een woord dat niet beladen is en recht doet aan 
ervaringen en inzichten. Dat ons treft in muziek, kunst, in de natuur, 
in onszelf. 

Vele namen zijn gegeven aan het alomvattende, mysterieuze wezen 
dat onkenbaar en onnoembaar is. Zoals: Vader, Schepper, Tao, Boed-
dhanatuur, Allah, Brahma, Grote Geest, het Ene, Adem, Drager van het 
Al, Alomtegenwoordig bewustzijn, Liefde, Licht. Meestal geschreven 
met een hoofdletter, vaak verbonden aan tradities, zienswijzen of erva-
ringen. Soms juist naamloos gehouden.

In het jaar 1850 werd in een grot in de Franse Pyreneeën de volgende 
tekst gevonden: 

Wat is God?

En als antwoord stond geschreven:

Laat ons, die hierheen kwamen stil zwijgen -
Laat ons zijn Naam niet noemen
Laat ons stil blijven
Laat ons stil bidden.

Wie zeggen wil, wie Hij is.
moet zijn die Hij is!

We nodigen u uit deel te nemen aan dit najaarssymposion welke gewijd 
is aan het onnoembare. Wat is de oorzaak van ons diepste verlangen 
en doel van ons hoogste streven? Welke relatie gaan we ermee aan en 
waarom (niet)? Door middel van voordrachten, interviews, muziek en 
dans, poëzie en gesprek brengen we het onnoembare tot uitdrukking 
en verkennen we de betekenis ervan in ons eigen leven.

DATUM EN TIJD Zondag 13 november 2022 van 10:00 – 16:00 uur
LOCATIE  Landgoed Renova, Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

Landgoed Renova is gelegen in de bossen van Lage Vuursche. Dit landgoed is een 

plek waar mensen de tijd nemen om zich te richten op innerlijke vernieuwing, waar 

ijsvogeltjes nestelen, uilen hun woonplaats hebben en dassen hun burchten bouwen.
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