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HERMES TRISMEGISTOS 

 

Bwst opgedragen in de AL Ziggurat op 22 januari 2016 PS 

      door Zr Elly Keus 

Beginwoord 

AM, ZW Zzr en Bbr,  

Het Hermetisme is een hellenistische religie uit de late oudheid, rondom de 

mythische leraar Hermes Trismegistos. Het heeft zich gelijktijdig met en 

parallel aan het gnosticisme, het neoplatonisme en het vroege christendom 

ontwikkeld en is een belangrijke pijler van de Europese esoterie, met name 

sinds haar opleving in de renaissance. Het doel van het Hermetisme is om 

de mens in te wijden in de verborgen werkelijkheid die zich in en achter de 

zichtbare werkelijkheid bevindt, om aldus via kennis van zichzelf en het 

universum tot een intuïtieve godskennis en een persoonlijke, directe 

godservaring te komen.  

De combinatie van deze godskennis en -ervaring wordt de hermetische gnosis 

genoemd. De uit het Hermetisme overgeleverde geschriften vormen samen de 

zogenaamde hermetica, die tot doel hebben om de mens te onderrichten in 

de weg naar gnosis. De meeste geschriften uit de hermetica zijn 

pseudepigrafisch1 toegeschreven aan Hermes Trismegistos, die als eerste en 

                                                           
1
 Een pseudepigraaf is een geschrift, veelal uit de oudheid, dat ten onrechte aan een bekend persoon is 

toegeschreven. De term komt van het Griekse woord pseudepigraphos wat 'onder een valse naam' of 
'geschreven onder een alias' betekent. Er wordt mee bedoeld dat het werk is geschreven onder de naam van 
een gezaghebbende figuur uit het verleden, waarbij het doel van de auteur is om het werk meer aanzien te 
geven. De aanduiding zegt niets over de inhoud van het werk. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoplatonisme
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_esoterie
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grootste leermeester geldt. 

(aldus de Wiki) 

De reden om me te gaan verdiepen in de leer van Hermes Trismegistos is 

ontstaan toen ik een paar jaar geleden van iemand een boekje kreeg met 

daarin een dialoog van Hermes Trismegistos met zijn zoon Tat. Dit bleek een 

gedeelte te zijn van de Poimander uit het Corpus Hermeticum, de 

gezamenlijke werken van Hermes Trismegistos. Het gedachtegoed van het 

Hermetisme heeft mij sindsdien niet meer losgelaten.  

Ik vond het een nogal complexe opgave om in het tijdsbestek van één 

bouwstuk uit te leggen wat precies het Hermetisme is en om er een zo 

volledig mogelijk beeld van te schetsen. Zeker als je bedenkt dat er in 

Amsterdam een bibliotheek is met duizenden boeken die enkel en alleen 

gebaseerd zijn op het Hermetisme: De Bibliotheca Philosophica Hermetica, 

ook wel genoemd The Ritman Library. Ik moet dan meteen denken aan de 

vraag die mensen mij wel eens stellen: “Leg me eens uit wat vrijmetselarij is.” 

Ook dat is een lastige opgave! 

Daarom zal dit bouwstuk slechts een eerste aanzet kunnen zijn tot het 

uiteenzetten en begrijpen van het grote mysterie achter het Hermetisme. Ik 

hoop dat het mij lukt om mijn bescheiden visie op een aantal aspecten ervan 

aan u over te dragen. 

 

Laat ik dan beginnen met uit te leggen wie Hermes Trismegistos was. 

Hermes Trismegistos, letterlijk vertaald Hermes de Driemaal Grote, is een 

mythische figuur en werd gelijkgesteld met Thot, de Egyptische god van 

mathematica en fysica of met de Grieks-Romeinse Hermes-Mercurius, bode 

der goden en bemiddelaar tussen hemel en aarde. Aan de god-mens Hermes 

Trismegistos was de volledige kennis over God en het heelal geopenbaard en 

hij bracht deze godskennis, deze gnosis, aan de mensen. Sedert de oudheid 

gold hij als de belangrijkste ingewijde in de geheimen van de natuur. Hij 

wordt gezien als directe nazaat van Adam, die de goddelijke oermens was. 

Als we de hermetische geschriften bestuderen, zien we duidelijk dat deze 

nooit allemaal van dezelfde schrijver afkomstig kunnen zijn geweest, maar wel 

hebben ze iets gemeenschappelijks en komen ze wat betreft kernpunten en 

hoofdlijnen nauw met elkaar overeen, al bestaan er op deelgebieden nogal 

wat onderlinge verschillen. 



 
3 

De hermetische geschriften zijn in de Egyptische stad Alexandrië ontstaan. 

Alexandrië was een smeltkroes van nationaliteiten en geloven. Twee van de 

vijf wijken van de stad waren joods. Grieken, Egyptenaren en mensen van 

uiteenlopende nationaliteiten kwamen er met elkaar in contact en 

beïnvloedden elkaar.  Echter, de belangrijkste bron van het Alexandrijnse 

Hermetisme is de Griekse filosofie, die een enorme invloed heeft gehad. 

Daarnaast zijn er allerlei Egyptische tradities in opgenomen. Veel egyptologen 

zijn zelfs van oordeel, dat onder het Griekse gewaad van het Hermetisme in 

werkelijkheid een laat-Egyptische religie schuilgaat. 

Roelof van den Broek, een vooraanstaand kenner van het Hermetisme zegt 

hierover: 

“Ik ga ervan uit, dat er in Alexandrië rondom het begin van onze jaartelling 

kleine esoterische groepen bestonden – men zou het woord ‘loge’ kunnen 

gebruiken -, waarin de hermetische visie op de werkelijkheid en de inwijding 

in het goddelijk mysterie werden ontwikkeld en uitgewerkt.” 

Het Christendom heeft aan het ontstaan van de hermetische religiositeit niets 

bijgedragen, hoewel men wel eens van mening is dat dit wel zo is. 

 

Geschiedenis van het Corpus Hermeticum 

Het Corpus Hermeticum - de gezamenlijke werken van Hermes Trismegistos – 

werd   herontdekt in het jaar 1461 in Florence, Italië en kreeg toen grote 

bekendheid in Europa, hoewel een klein deel ervan - de Asclepius -er al vóór 

de vijftiende eeuw bekend was. 

Deze ontdekking heeft een geweldige invloed gehad op het denken van de 

westerse mens. We zouden kunnen zeggen dat ruim een eeuw lang het 

Hermetisme de leidende stroming was op religieus en filosofisch maar ook op 

maatschappelijk gebied en lange tijd heeft het Corpus Hermeticum (en het 

Hermetisme in het algemeen) als een teken van hoop in een geestelijk 

verstarde maatschappij gediend.  

Rond het begin van de 17e eeuw gaat het Hermetisme ondergronds. Men 

neemt over het algemeen als sleuteldatum het jaar 1600 waarin de grote 

geleerde Giordano Bruno om zijn hermetische denkbeelden in Rome in het 

openbaar wordt verbrand.  

De in 1614 gepubliceerde legende ‘Fama Fraternitas Rosae Crucis’ kan 

beschouwd worden als een verzet in Lutherse kringen tegen de 

ontmythologisering van het hermetisch gedachtegoed. Het vormde in ieder 
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geval het begin van een beweging die in de loop van de 17e eeuw het 

denken in heel Europa zou beïnvloeden. 

Een eeuw later volgde de moderne vrijmetselarij, die een deel van het 

gedachtegoed van het Hermetisme overnam en integreerde in binnen 

bouwloges aanwezige tradities (die overigens deels al hermetisch waren).  

Eind 19e en begin 20e eeuw beleefde het Hermetisme een hernieuwde 

opleving, o.a. door het werk van Helena Blavatsky en de Hermetic Order of 

the Golden Dawn  en meer recent in de New Age-beweging.  Trouwens, de 

Hermetic Order of the Golden Dawn huurde ruimte in het voormalige 

logegebouw van de Loge Rakoczy aan de De Ruyterstraat in Den Haag en 

zeer waarschijnlijk waren vele leden toen lid van zowel de Hermetic Order of 

the Golden Dawn als de gemengde vrijmetselarij (Loge Rakoczy) alsmede de 

Theosofische Vereniging. 

Thans leeft Hermes Trismegistos voort in de Rozenkruistraditie, bij de 

vrijmetselarij,  in de theosofie en deels ook in de antroposofie. 

In 1999 vond de instelling plaats van een leerstoel in de ‘Geschiedenis van 

de Hermetische Filosofie en Westerse Esoterie’ aan de Universiteit van 

Amsterdam. De hoogleraar die deze leerstoel bekleedde was Wouter 

Hanegraaff. 

Terzijde: wellicht kunnen sommigen van u nog de themabijeenkomsten van de 

Stichting O.V.N. herinneren die zich een aantal jaren geleden met het 

hermetisme bezig hielden en waar Wouter Hanegraaff de huisspreker was. Het 

was toen dat ik ‘gegrepen’ werd door de leer van Hermes Trismegistos. 

 

Wat is nu in deze filosofisch-hermetische geschriften de centrale gedachte?  

Dat is ‘de samenhang der dingen’. En dan met name de samenhang tussen 

God, de kosmos en de mens.  

In het hermetisch denken bestaat de mens uit drie elementen: geest, ziel en 

stof. 

De verhouding tussen die drie vormt een soort magische driehoek: ze kunnen 

niet zonder elkaar worden gedacht, als je bij de een begint, kom je vanzelf 

bij de ander uit.  

Alles is omgeven, begrepen in God. Wij mensen zijn echter ook gebonden 

aan de materie en kunnen dus naar beneden worden getrokken; dat is een 

basisgedachte in de hermetische spiritualiteit.  
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De kern van alle geschriften is dus dat de God van het Al (het Ene) 

aanbeden en verheerlijkt moet worden en dat de mens via zijn eigen 

onsterfelijk, goddelijk element – want dat is in ons allen aanwezig – Hem kan 

kennen en ervaren en zelfs met hem één kan worden. 

Er zijn twee wegen om God te leren kennen. Men zou ook van twee stadia 

op ‘de weg van Hermes’ kunnen spreken, want het eerste is een voorwaarde 

om tot het tweede te komen. Ten eerste kan men God leren kennen door 

het bestuderen van de kosmos en de schepping. Vandaar dat in de 

hermetische literatuur soms uitgebreide en wat slaapverwekkende betogen 

staan over beweging, ruimte en wat zich in de ruimte bevindt. 

De tweede manier om God te leren kennen is via de weg van het innerlijk. 

Door inwijding in de goddelijke mysteriën kunnen we als het ware door de 

sferen van de zichtbare wereld heen opstijgen en bij de onzichtbare bron 

komen waaruit alles is voortgekomen – de volledig transcendente God die we 

nooit kunnen begrijpen maar alleen ervaren, en die we alleen maar kunnen 

aanbidden en in stilte toezingen. 

In het hermetische denken is geen ruimte voor een direct betrokken godheid 

zoals bijvoorbeeld de Christusfiguur in het Christendom. In het hermetische 

denken overheerst de persoonlijke verantwoordelijkheid. De hermetische God 

(de Ene) blijft boven het aardse verheven, de mens kan tot hem opstijgen, 

maar God bemoeit zich niet rechtstreeks met hem in zijn aardse staat;  

Hij helpt niet,  

Hij straft niet en  

Hij vergeeft niet; 

zonde en vergeving waren, en zijn, voor de Hermetica ongekende begrippen.  

Een kenmerkend verschil met de joodse Jahwe, of de Christelijke God, is dus 

dat deze God, de Ene, volslagen passief is en geen moreel besef heeft. Hij IS 

slechts, en in die zin bestaan eerder overeenkomsten met boeddhistische 

thema’s als ‘de Volslagen Stilte’, oude Egyptische scheppingsmythen (Amon in 

het oerwater) en de hellenistische god Harpocratus, die later een van de 

verschijningsvormen van Hermes werd.  

Maar evenals de Egyptenaren kende het Hermetisme wel degelijk een 

zondebesef, in de zin van handelen tegen de in de schepping aangebrachte 

wetmatigheden, met als beloning een voortgezet leven op een hoger plan en 

als straf een geestelijke vernietiging na de dood.  

Het kende echter geen erfzonde en daarom dus evenmin de noodzaak voor 
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een Verlosser, een Christus, daarvan. Want sinds het paradijs had ieder mens 

immers steeds opnieuw in ieder leven de vrije keuze tussen goed en kwaad. 

In dat opzicht komt het Hermetisme eigenlijk dicht in de buurt van het 

Boeddhisme.   

De hermetische geschriften getuigen van vele mystieke ervaringen. Het gaat in 

het Hermetisme niet maar om religieus gekleurde filosofische beschouwingen, 

maar om echte religie en authentieke religieuze vervoering. 

  

De Hermetische geschriften bestaan uit verschillende delen: 

De hermetische geschriften bestaan uit de occulte hermetica die veelal uit 

bezweringsformules, astrologische verhandelingen en tabellen met magische 

spreuken bestaat, en de latere ‘filosofische’ hermetica, die een veelal 

religieuze verklaring van de werkelijkheid tot doel heeft. Over de occulte 

hermetica zal ik straks meer vertellen. Ik beperk me hier tot het filosofische 

Hermetisme, dat bestaat uit de volgende geschriften: 

Het Corpus Hermeticum, oftewel Poimander. Hierin vinden we een beschrijving 

van de schepping uit de oer-chaos. In die beschrijving wordt met ‘substantie’ 

de ongevormde oermaterie (de prima materia ) aangeduid, de benaming 

waarmee in oude maconnieke ritualen de kandidaat in de donkere kamer 

werd aangeduid, bij aanvang van zijn reis door de vier elementen aarde, 

water, lucht en vuur.       

De Tafel van Smaragd, mogelijk een hermetische tegenhanger van de Bijbelse 

Tafels van Mozes, met de Tien Geboden. 

Asclepius ook wel ‘de Volmaakte Leer of Openbaring’ genoemd. Dit lijkt veel 

op het Corpus Hermeticum en werd in de Middeleeuwen als aanvulling op het 

Johannes-evangelie beschouwd. Uit de Asclepius komt het gezegde: Er is 

geen ledige ruimte, alles is gevuld met geest. 

Het Stobaeus Anthologium bestaat uit extracten van honderden schrijvers, 

vooral dichters, filosofen, artsen, geschiedschrijvers, oratoren en 

geschiedkundigen. De onderwerpen behelzen filosofie, dialectiek,  ethiek, 

politiek, economie en verhalen over praktische wijsheid,  Het Stobaeus 

Anthologium bevat werk van auteurs wiens werken anders onbekend zouden 

zijn gebleven. 

Daarnaast bestaan allerlei andere, kleinere werken zoals “De dialogen van Isis 

en Horus” (over de zondeval van de mens). 

Met uitzondering van het Stobaeus Anthologium geldt voor deze werken dat 

zij uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling dateren omdat zij vooral 

opvattingen uit die tijd weerspiegelen. 
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Vooral bij het Corpus Hermeticum zal ik uitgebreider stilstaan omdat dit het 

eerste hermetische boek was dat ik onder ogen kreeg en ook wel gezien 

wordt als het meest belangrijke van de hermetische geschriften. Het is tevens 

het oudste traktaat. 

 

Het Corpus Hermeticum bestaat uit 17 verschillende Griekse teksten en wordt 

ook wel de Poimander (Grieks voor ‘mensenherder’) genoemd, maar slechts 

het eerste traktaat van het Corpus handelt over Poimander. Het behelst de 

kennis (het weten, het begrip) van de zonnegod Re. Het is veelal in 

dialoogvorm geschreven. Verzonken in een diepe slaap ervaart Hermes 

Trismegistos de aanwezigheid van de goddelijke Geest, en zegt dat hij de 

wezenlijke dingen wenst te leren kennen en ten diepste wil begrijpen. In een 

visioen wordt hem dan het heelal geopenbaard.   

De mythe van de Poimander moet ontwikkeld zijn in een kring van mensen 

die in etnisch opzicht joden waren, hun tradities kenden maar er een geheel 

andere inhoud aan gaven en ze met allerlei Egyptische en Griekse 

denkbeelden verbonden.    

 

De weg naar bewustwording kan – op een enkeling na – door niemand ooit 

in één leven worden voltooid. Daarom waren de hermetisten overtuigd van 

reïncarnatie. 

 

De hermetische gedachte van reïncarnatie is sterk gestoeld op het idee dat 

alles bezig is te groeien en tot ontwikkeling te komen, en dat de mens zich 

slechts in een ontwikkelingsstadium bevindt. 

 

Enkele Hermetische uitspraken 

Om u een idee te geven van wat een typisch hermetische uitspraak is, zal ik 

u vervolgens een paar van deze uitspraken laten horen. Zij zijn letterlijk 

overgenomen uit het Corpus Hermeticum. Na elke uitspraak zal ik een paar 

seconden wachten zodat u het gezegde tot u door kunt laten dringen. 

- De mens heeft drie wijzen van zijn: de stoffelijke, de psychische en de 

geestelijke: lichaam, ziel en geest. Zoals we uit de moederschoot zijn 

gekomen, zo zullen we ook het lichaam verlaten. Nadat we uit de 

moederschoot zijn gekomen, herinneren we ons niets van onze belevenissen 

in de baarmoeder. Zo zullen we ons, na het lichaam te hebben verlaten, niets 

meer herinneren van de lichamelijke ervaringen.   
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- Het oog kijkt naar buiten, bewustzijn naar binnen; als er geen binnen was, 

was er ook geen buiten.   

- Wie alles denkt te kennen behalve zichzelf, mist alles. Wie zichzelf kent, 

kent het Al. 

Als de mens door de zeven sferen is gegaan, en in de achtste sfeer komt, 

kent hij het Al. Hij kent dat niet omdat hij het van buiten heeft geleerd, maar 

hij weet het in de zin van kennen, ervaren, zijn, bewustzijn, dat hij is.  

- Waar de mens is, is ook God. 

- Het kwaad is de ontstentenis (absentie) van het goede. 

Als we het kwade loslaten en naar het goede gaan, is het kwaad weg. We 

hoeven ons er niet door te laten ringeloren en er onder gebukt te gaan, 

want we hebben het zelf in de hand wat we ermee doen. Dat is de grote 

eigen verantwoordelijkheid die we hebben. 

- Het Al. Ik ben in de hemel, in de aarde, in het water, in de lucht. Ik ben in 

de dieren, in de planten, in de moederschoot, voor de schoot, na de schoot, 

alomtegenwoordig.  

- God is de maker van deze Kosmos en alles wat daarin is; maar hij bestuurt 

alles samen met de mens, die zelf ook de wereld bestiert welke God 

gemaakt heeft. God is in Zichzelf; de Kosmos is in God; de mens is in de 

Kosmos. 

 

Een gedicht over het Al 

Waar, zonder dwaling, zeker en waarachtig waar; 

Dat wat boven is, is gelijk aan dat wat onder is, 

En dat wat onder is, is gelijk aan dat wat boven is,  

Om de wonderen van het Ene te doordringen; 

En zoals alle dingen geworden zijn uit Een, 

Door de overweging van Een, 

Zo ontstonden alle dingen door dit Ene door aanpassing. 

Zijn Vader is de Zon, zijn Moeder is de Maan; 

De Wind droeg hem in zijn schoot 

En zijn voedster was de Aarde 

Hij is de vader van iedere volmaaktheid, 

Of de voleinding van de hele wereld. 

Zijn kracht zal volkomen zijn 
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Als die teruggekeerd zal zijn naar de aarde. 

U zult de aarde scheiden van het vuur, 

Het fijne van het grove, zachtjes en met grote fijnzinnigheid; 

Het stijgt van de aarde naar de hemel, 

En daalt weer af naar de aarde, 

En ontvangt de kracht van de dingen van boven en van beneden. 

Zo zult U de glorie van de gehele wereld verkrijgen. 

Evenzo vliedt van U alle duisternis; 

Dit is de kracht van alle kracht 

Die iedere vluchtige substantie zal beteugelen 

En die iedere vaste stof zal doordringen. 

Zo is de wereld geschapen. 

Hieruit kwamen de wonderlijke aanpassingen voort, 

Waarvan dit de werkwijze is. 

Daarom heet ik Hermes Trismegistos, 

Omdat ik de drie delen van de wijsheid van de gehele wereld bezit. 

Volledig is hetgeen ik gezegd heb over het werk van de Zon.  

(Uit de Tafel van Smaragd  waarschijnlijk 1e eeuw) 

 

Dit gedicht behelst eigenlijk alles wat de hermetische filosofie inhoudt. En ook 

wat theologie inhoudt: de grondgedachte dat alles voortkomt uit het Ene en 

door het Ene geworden is, en dat daardoor alle dingen verwant zijn met 

elkaar – een typisch hermetische gedachte. 

 

De hermetica en de kosmos 

Tenslotte zou ik even stil willen staan bij het occulte hermetisme.  

In het Hermetisme staat één ding onherroepelijk vast en dat is dat de 

kosmologie voor de oude Egyptenaren van zeer groot belang was. Mustafa 

Gaddalla schrijft daar in zijn boek “Egyptische kosmologie” het volgende over: 

“De Egyptische kosmologie is gebaseerd op samenhangende, 

wetenschappelijke en wijsgerige beginselen met de integrale eenheid van de 

kosmos als uitgangspunt. De gehele Egyptische beschaving stoelde op een 

volledige en uiterst nauwkeurige kennis van universele wetten. Voor de oude 

Egyptenaren bestond er geen waarneembaar verschil tussen sacrale en 

wereldse handelingen. Iedere handeling, hoe nuchter of aards ook – ploegen, 

zaaien, oogsten, brouwen, schepen bouwen, oorlog voeren, spelen of het 

uitdenken van het stelsel van maten en gewichten – werd gezien als een 

aards symbool voor een bepaalde goddelijke activiteit.”   
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Die eigenschappen van de goden zag men weerspiegeld in de sterren, en de 

sterren hadden een invloed op het zielenleven van de mens; en niet alleen 

op diens zielenleven maar ook op zijn uiterlijk en fysieke organen.  

Het menselijk lichaam is een aardse tempel 

Gebouwd door de krachten van de dierenriem, 

die van eenvoudige oertypen 

ontelbare vormen maakt. 

 

Dat is een belangrijke gedachte die in de oudheid universeel is en die we in 

de renaissance terugvinden nadat het Corpus Hermeticum herontdekt is.  

Alle eigenschappen van de sterren zijn dus in ons aanwezig. De totale 

kosmos is in de mens aanwezig, en de mens is niet alleen een onderdeel 

van die kosmos maar is de kosmos zelf. Dat is het oude hermetische 

denkbeeld dat de mens als microkosmos aan dezelfde krachten onderhevig is 

als de macrokosmos – zo boven, zo beneden. 

Volgens de hermetisten hebben alle planeten invloed op het leven van de 

mens omdat de kosmos het lichaam van God is. 

Niet alleen de tekens van de dierenriem maar ook de planeten regeren over 

een bepaald gedeelte van het lichaam van de mens. De kennis van zowel het 

lichaam als de psyché maakte deel uit van de mysteriën van het oude 

Alexandrië en de hermetische loges daar. We vinden het terug in het eerste 

traktaat van het Corpus Hermeticum, de Poimander, waarin de hemelsferen, 

de zeven hemelen, worden verbonden met de psychische hoedanigheden en 

gesteldheden van de mens. 

 

……en tenslotte 

Het moge duidelijk zijn dat de hermetische geschriften door verwondering 

over de schoonheid van de kosmos en de doelmatigheid van de natuur de 

lezer willen brengen tot de lofprijzing en aanbidding van de God die dit alles 

gemaakt heeft. 

In de loop van de 18e eeuw raakte het hermetisch denken op de 

achtergrond, mede door de toenemende invloed van het rationalisme. Onder 

de oppervlakte is het echter nooit ver weg geweest, getuige de ook in 

wetenschappelijke kringen opgeld doende verheerlijking van de nog niet door 

de beschaving bedorven primitieve mens van Jean Jacques Rousseau. 
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In de Hermetica krijgt de mens een zeer positieve waardering. De mens is 

hier medeschepper en medebeheerder. 

Hoewel de menselijke cultuur sinds de tijd van de oude Egyptenaren 

onherkenbaar is veranderd, zijn de essentiële waarden van het leven gebleven 

wat ze altijd al waren en altijd zullen zijn. Voor hen die ontvankelijk zijn voor 

deze mysteriën zijn de geschriften van Hermes Trismegistos vandaag de dag 

nog net zo ter zake als in het verre verleden. 

In tegenstelling tot ons moderne beeld van tijd als een rechte lijn van 

verleden naar toekomst, ziet de hermetica tijd als een cirkel. Een dag is een 

tijdcirkel die opnieuw begint wanneer elke morgen de zon weer opkomt. Het 

jaar is een tijdcirkel die wordt gemeten op basis van de baan die de aarde 

rond de zon beschrijft. Grotere tijdcirkels worden uitgedrukt in bewegingen 

van de sterrenbeelden. Al deze cycli brengen dingen uiteindelijk weer terug 

op het punt waar ze zijn begonnen. Het is echter onmogelijk te zeggen waar 

dat is, want een cirkel heeft geen beginpunt – men kan niet zeggen waar hij 

begint en waar hij eindigt.  

Hermes wijst ook op een dieper begrip van tijd. Het verleden is voorbij en 

bestaat niet. De toekomst moet nog komen en bestaat niet.  Het huidige 

moment gaat zo snel voorbij dat het geen bestendigheid heeft. Voordat we 

zelfs maar ‘nu’ hebben gezegd, is het moment voorbij. We kunnen het heden 

nooit vangen, dus in welke zin zou men kunnen stellen dat het bestaat? Dit 

mystieke inzicht in het illusoire karakter van tijd is een manier om een glimp 

te zien van de Eenheid van God, die buiten tijd bestaat. Voor God zijn er 

geen verleden, heden en toekomst – er is alleen eeuwigheid. Onszelf van de 

illusie van tijd bevrijden is ook een manier waarop we God kunnen ervaren. 

In de woorden van Hermes Trismegistos: 

Het heden vloeit voort uit het verleden 

en de toekomst uit het heden 

Alles wordt door deze continuïteit één. 

Tijd is als een cirkel, 

waarin alle punten zo verbonden zijn 

dat je niet kunt zeggen 

waar hij begint of ophoudt, 

want alle punten gaan eeuwig aan elkaar vooraf 

en volgen elkaar eeuwig op.  
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Wat betekent het Hermetisme voor mij persoonlijk?   

Mijn keuze om me te gaan verdiepen in de leer van Hermes Trismegistos 

heeft ertoe geleid dat ik de betekenis en de zin van mijn leven op de 

planeet Aarde ben gaan ontdekken. Niet het Christendom, het moslimgeloof, 

de Boeddha of enig ander populair geloof heeft mij er ooit van kunnen 

overtuigen wat de essentie van het menszijn is. Daar komt nog bij dat ik op 

jonge leeftijd vrijmetselaar ben geworden en nu pas ontdekt heb, dat de 

vrijmetselarij voor een groot deel is voortgekomen uit de leer van Hermes 

Trismegistos. In  mijn ogen is mijn keuze voor de vrijmetselarij van meet af 

aan een juiste geweest.  

Vandaag de dag zie ik in de vrijmetselarij vele elementen die de filosofen en 

geleerden rondom Hermes Trismegistos in Alexandrië hebben opgeschreven. 

Zij waren vrije denkers die geen enkele verantwoording hoefden af te leggen 

tegenover een God of een Messias. Zij geloofden in het Ene, het Al, de 

Godheid die ik herken als de Opperbouwmeester van het Heelal.  De 

Opperbouwmeester is de volledig transcendente God van het Hermetisme die 

we nooit kunnen begrijpen maar alleen ervaren.  

Het woord Opperbouwmeester van het heelal – als vertegenwoordiger van de 

Zon – komt voor het eerst voor in het Corpus Hermeticum en wel in de 

volgende passage: Zo heeft namelijk de Opperbouwmeester van het heelal, 

dat wil zeggen, de Zon, hemel en aarde met elkaar verbonden; Hij brengt de 

lichtsubstantie naar beneden en haalt de grondstof naar boven, Hij trekt alles 

naar zijn omgeving en tot Zichzelf, en deelt van Zichzelf alles aan allen uit. 

Hij is het immer, wiens milde uitstralingen zich niet alleen aan de hemel en 

in de lucht verspreiden, maar ook de allerlaagste diepten en afgrond 

doordringen. 

Zij geloofden in de krachten van het Heelal en ik constateer dat onze 

vrijmetselaarstempel een hermetische tempel is waar de sterrenhemel en de 

twaalf symbolen van de dierenriem vertegenwoordigd zijn.  

Hermes Trismegistos zegt tegen zijn zoon Tat: “Als de mens door de zeven 

sferen is gegaan, en in de achtste sfeer komt, kent hij het Al.”  Dit traktaat 

komt terug in de vrijmetselaarsgraad van Het Heilig Koninklijk Gewelf. 

Hermes zegt: “Wie zichzelf kent, kent het Al”. Boven onze tempelpoort staat 

Ken U zelve. 

In de vrijmetselarij is de cirkel het voornaamste allegorische symbool. De 

cirkel staat bij ons voor verbondenheid, vriendschap, broederschap en liefde.   
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Het Hermetisme omarmt de cirkel dat een uitvloeisel is van hun geloof in 

reïncarnatie van de ziel.   

Hermes Trismegistos beschrijft een mystiek visioen van de schepping van de 

Kosmos, zijnde een alomvattend Licht. Hij zegt:  

Plotseling veranderde alles voor mijn ogen. 

De werkelijkheid openbaarde zich in één ogenblik. 

Ik zag het grenzeloze panorama. 

Alles loste op in Licht - 

verenigd in één vreugdevolle Liefde. 

Bij mijn inwijding in de vrijmetselarij werd mij het Licht teruggegeven. Ik mocht 

ermee doen wat ik wilde, en het heeft mij vaak tot steun gediend.     

Via de geschriften van Hermes Trismegistos ben ik mij bewust geworden van 

de beeltenis van het Ene in mijzelf, en in alle aspecten van de natuur.  Ik zie 

dat God niet een persoon is maar een immens groot onbeschrijfelijk 

krachtveld, een sturende energie. Ik kijk mee in de Egyptische 

inwijdingsmysteriën.  

De mens is in de hermetica  niet de nietige zondaar uit de leer van 

sommige christelijk kerkvaders, maar als afbeelding van God eigenlijk zelf een 

god. Zoals het in de Poimander staat: een mens die gnosis, inzicht in de 

dingen, verkregen heeft en tot zijn ware Zelf komt, die is zelf tot god 

geworden.  

Ik wil dit bouwstuk eindigen met de volgende woorden van Hermes 

Trismegistos: 

Het kan niet zomaar gebeuren. 

Alles moet geschapen zijn. 

Alleen dat wat buiten verhouding is, is toevallig. 

Zelfs wanorde is echter onderworpen aan de Meester, 

die hem orde nog moet opleggen. 

Overweeg een ogenblik 

Hoeveel ambachten zijn gebruikt 

en hoeveel kunstwerken gecreëerd 

om één mens te vormen? 

Beelden of portretten gebeuren niet zomaar 

zonder beeldhouwer of schilder 

Heeft zulk subliem werk geen schepper. 
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AM, Bbr en Zzr, ik heb gezegd.  Zo moge het zijn! 
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