
Christelijk Hermetisme
Een essay over een tendens

Wat is Hermetisme

Zoals bekend is het Hermetisme de leer van Hermes-Toth van het pad naar het 
Hogere, naar God. Het praktische onderdeel van deze leer is in een symbolische 
taal beschreven, en heet alchemie, wat letterlijk “uit Egypte” betekent, omdat 
“Kemy” de antieke naam van Egypte is. Volgens het Russisch Hermetisme van 
Vsevolod Beljustien, zie over hem b.v. http://planetatain.ru/blog/vsevolod_beljustin_novyj_sen_zhermen/2013-01-22-2099  
zijn alle pre-Christelijke geestelijke tradities in zekere zin “Hermetisch”, omdat 
ze of door hem in verschillende periodes van zijn inwijdingswerken op Aarde 
waren ingesteld of door hem radicaal hervormd waren. De alchemie is dus een 
praktische leer die uitlegt hoe men, met de onmisbare hulp van het “geheime 
vuur”, de voornaamste kracht in het hermetisme, zijn lichaam, ziel en geest kan 
reinigen en verheffen naar contemplatie, een-wording en co-creatie met de 
Hoogste, God - Vader. Alleen de Meester-alchemist bezit “geheime vuur”, die hij 
van God ontvangen 

Wat is de Christelijke Weg 
                                                                                                                     
De Christelijke Weg berust op de volgende woorden van Jezus Christus, God-Zoon: “Niemand 
kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.” (Joh. 
3:5); “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door 
mij.” (Joh.14:6); “Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt 
de buitenkant vanzelf ook schoon.”(Mt.23:25) Volgens de heilige Vaders,  is de drijvende 
krachten de voornaamste oefening op deze weg “zich God herinneren”, n.l. God-Zoon, Jezus 

Christus. Door deze oefening wordt het innerlijk, ‘de 
binnenkant van de beker’, gereinigd, en dan komt de God 
- Drieëenheid in het hart van de beoefenaar en gaat daar 
vertoeven . Deze oefening kent echter veel gevaren en 
obstakels en in het algemeen wordt aanbevolen om hier 
niet zonder een ervaren geestelijke leider aan te beginnen,  
en ook niet zonder de beoefening van nederigheid en 
gehoorzaamheid, en zonder het bestuderen van de 
Heilige Schrift en de werken van de beoefenaars van deze 
praktijk, zoals de heilige Gregorius van de Sinaïberg, de 
heilige Gregorius Palama, de heilige Niciforus de Vaster, 
de heilige Païssy (Velichkovski), de heilige Serafim van 
Sarov en anderen. De heilige Païssy (Velichkovski) raadt 
aan om, bij afwezigheid van een mentor, te beginnen met 
de bestudering van de verhandelingen van de heilige Vaders en hun voorschriften te 
volgen. 

Zie b.v. https://en.wikipedia.org/wiki/Hesychasm 
en http://www.bestelmijnboek.com/product/het-leven-van-de-heilige-paissy-velichkovsky-oudvader-van-moldavie/

Pogingen tot Synthese 

De Hermetische Weg legt de nadruk op het zich conformeren aan de bovenkosmische en kosmische wetten en hiërarchieën,  
verantwoordelijkheid en initiatief. De Christelijke Weg legt de nadruk op het leren kennen  van Christus’ wil, de overgave 
daaraan en de realisatie ervan. In alle eeuwen van het bestaan van het Christendom  probeerde men tot een synthese van 
de Hermetische en Christelijke Wegen te komen, en zo de mogelijkheden voor de mens uit te breiden om God in zijn hart te 
vinden. 

Heilige Serafim van Sarov

Christus de Alheerser

Hermes



West-Europese en Oost-Europese Christelijk Hermetisten uit vorige eeuwen 

Wij kennen in het Westen  o.a. de leringen van de heilige Albertus Magnus, Jakob Böhme, Nicolas Flamel en de mystieke 
leringen van enkele ridderorden. 

Waarschijnlijk vanwege haar ligging, manifesteerde het Christelijk Hermetisme zich in Rusland door pogingen om de 
Christelijke weg te verenigen met het Westers esoterisme, zoals de Tarot (Valentin Tomberg), en de tradities uit Azië en het 
Midden-Oosten, zoals het Soefisme (George Gurdjieff). 

Het voornaamste werk van Tomberg is ‘Meditaties op de Tarot. Een reis door het Christelijk 
Hermetisme’, in het Nederlands vertaald en uitgegeven door M. E. Dufour. Opmerkelijk is dat het 
voorwoord voor de Duitse uitgave door kardinaal Hans Urs von Balthasar geschreven is.  
Hierbij de uit het Russisch vertaalde citaten uit dit voorwoord, zie 
http://www.tarotman.ru/zametki-o-taro/stati-uchenikov/tomberg-2.html  ‘Door de meditaties 
en door een oprecht gebed van een christen, worden de symbolen van het Christelijk Hermetisme 
onthuld op mystieke, gnostische en magische niveaus, met gebruik van voorbeelden  uit de 
kabbala, de astrologie en de alchemie. Deze 22  symbolen zijn de  z.g. ‘ Grote Arcana’. Met behulp 
van deze Grote Arcana overpeinst de auteur de essentie van de alles doordringende wijsheid van 
het Katholieke mysterie…
Ik zou de naam Jezus Christus op mijn voorhoofd willen schrijven en ik zou met vreugde sterven 
voor mijn geloof in Hem . Ik ben magiër noch Jood, noch Ismaeliet (moslim), noch ketter. Het is 
Jezus die ik aanbied en wiens kruis ik op mijn borst draag … De auteur van de ‘Meditaties’ zou 
deze eed van trouw waarschijnlijk eveneens uitspreken…’

Als occultist, mentor van een van de dalai-lama’s, schrijver, regisseur, 
componist, balletmeester en oprichter van Het Instituut voor de 
Harmonische Ontwikkeling van de Mens in Fontainebleau, is George 
Gurdjieff  bekend in het Westen. George werd geboren in de Kaukasus 
uit een Griekse vader, een rijke schaapherder en eposverteller,”ashok”, 
en een Armeense moeder. Niettegenstaande een degelijke Christelijke 
opvoeding door zijn vader, die hem voor het priesterambt bestemde, ging 
George op zoek naar de verborgen kennis van het Ooosten, voornamelijk 
de Soefi traditie, waarvan de stichter, de ouderling Hidr of Hizr, die “de 
smaragden oudvader” wordt genoemd, geassocieerd wordt met Hermes. 
Na zijn grote reizen, vol gevaren en avonturen, door het Midden-Oosten 
en Azië, verscheen hij in Rusland met een ongewone leer, die hij zelf  “het 
esoterisch (verborgen) Christendom” noemde. De kern van zijn leer was 
echter excentrisch: “zichzelf herinneren”, wat een vervorming is van de 
eerder genoemde, voornaamste oefening van de Christelijke weg, nl: “zich 
God herinneren”. Daardoor heeft zijn, op zich interessante en veelzijdige 
systeem van “werken aan zichzelf”, zoals hij de geestelijke weg noemde, 
prometheïsche kenmerken. Hij had wel  toegang tot het “geheime vuur”, 
getuige zijn werken en zijn leerlingen, maar misschien had hij dat op 
dezelfde manier verkregen als Prometheus. 
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West-Europese en Oost-Europese Christelijk Hermetisten uit onze tijd 

Vladimir Stepanov werd in de veertiger jaren van de vorige eeuw 
geboren in Moskou. Zijn vader, Gregory Stepanov, was in zijn jonge 
jaren lid van de esoterische societeit ‘De Sluier van Isis’. Tijdens de 
burgeroorlog van het begin van de 20e eeuw was hij cavalerie officier 
van het Rode Leger in een van de  zuidelijke provincies van Rusland. 
Na de oorlog voltooide hij zijn studie filosofie en ging werken in 
een van de instituten van de Academie van Wetenschap in Moskou. 
Vladimir’s moeder was eveneens filosofe. 
Tegelijkertijd met de studie van talen en filosofie, en een niet 
afgemaakte postdoctoraal studie filosofie, hield Vladimir zich 
bezig met de studie van de traditie van het Russische Orthodoxe 
Christendom, maar hij weigerde de hem aangeboden priesterwijding. 
Tevens bestudeerde hij verschillende esoterische tradities, zoals het 
Soefisme, en, in het bijzonder, de interpretaties daarvan van Idries 
Shah en Gurdjieff; de Hermetische leer van Vsevolod Belustin, de 
Gnostische legenden van de Gouden Ladder en vele andere. Tevens 
kende hij de sjamanistische tradities van Siberië. Hij noemde zijn 
bezigheid ‘het verzamelen van aren’, verwijzend naar de arme 
boeren in Rusland, die, na de oogst de velden in gingen om de resten 
van de aren te verzamelen, om in hun karige bestaan te voorzien. 
Vladimir predikte over de groeiende invloed van de Heilige Geest in 
het Universum en dat de weg naar de hogere werelden zich nu voor 
de hele door het Universum verspreide mensheid ging openen. 

Hij was altijd omringd door een steeds wisselende groep volgelingen, en hij maakte 
vele reizen door de toenmalige Sovjet Unie, en na de val van de Muur, ook door 
Oost- en West Europa. Zijn volgelingen hadden zeer gevarieerde achtergronden 
en een gevarieerd streven, en velen van hen konden elkaar niet uitstaan, maar 
de  bijzondere aantrekkingskracht van Vladimir hield deze schilderachtige 
verzameling, die hij liefkozend ‘Het Narrenschip’, of soms, ‘picknick aan de kant 
van de weg’ noemde, bijeen, in ieder geval een tijdje.  Het gebeurde  niet zelden dat 
zij, na zijn kring verlaten te hebben, sommigen geïnspireerd door de warmte van 
Vladimir’s hart en zijn ideeën, en sommigen met haat en nijd, bijzondere situaties 
rondom zich creëerden. Zo stichtte een deel van zijn vroegere volgelingen de 
Moskouse Ondergrondse, een tegenwoordig bekend cultureel, existentieel en 
mystiek verschijnsel in Rusland in de jaren 60-80 van de vorige eeuw. Onder 
deze volgelingen vindt men wereldwijd bekende namen uit de Ondergrondse, 
als schrijver, dichter, bard en alchemist Evgeny Golovin (zijn Narrenscheeps 
bijnaam was ‘Admiraal’),  http://golovinfond.ru  schrijvers Youry Mamleev (zijn 
Narrenscheeps bijnaam was ‘Portos’), http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/english/mamleev.htm 
en Arkady Rovner,  http://gurdjieffclub.com/en/arkadii-rovner  
Vladimir’s reizen en zijn leer werden getrouw weergegeven in de trilogie van Konstantin Serebrov ‘Lessen van Meester G’, zie   
http://www.bestelmijnboek.com/product/volg-mij/  en http://www.bestelmijnboek.com/product/leef-drie-incarnaties-
in-een/ 
Vladimir  ging heen  op 11 januari 2011 en hij werd in Moskou begraven. 

Een eigentijdse Christelijk hermetist, Konstantin Serebrov, is 
evenals Gurdjieff, in de Kaukasus geboren uit een Russische 
vader, die afkomstig was uit een van de adellijke families in 
het zuiden van Rusland, accountant, en een Russische moeder, 
afkomstig uit een Kozakkengeslacht aan de Don. In tegenstelling 
tot Gurdjieff, begon hij zijn geestelijke weg met Oosterse 
leringen: hij had vanaf zijn twaalfde jaar een geestelijke leraar, 
die tot een van de Theosofische groeperingen in Leningrad 
(vroeger en nu: St. Petersburg) behoorde, Alexey Zhoekovski. 
In de Kaukasus leidde Zhoekovski een onopvallend bestaan in 
een kuuroord stadje, mediteerde en beoefende Kriya Yoga. Hij 
werd de eerste geestelijke mentor van Konstantin. 
Konstantin’s verdere ontwikkeling vond plaats  in de Russische 
“mystieke ondergrondse” en hij bestudeerde vele Oosterse 
tradities, zoals Kriya, enkele Hindoe meditatie technieken, 
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Tao alchemie, Tibetaanse leringen, Castaneda, die hij ook beoefende. Hij droomde er echter van om een geestelijke Meester 
te ontmoeten, omdat, zoals hij  bleef beweren, hij ondanks allerlei innerlijke ervaringen, zoals kosmisch bewustzijn, 
uittreding uit het fysieke lichaam en dergelijke, steeds weer terugviel in de sleur van de dagelijkse routine, zonder dat er 
iets was overgebleven  van de hogere staten. Zijn leven veranderde toen hij een mysterieuze persoon ontmoette, die het 
aanbreken van de era van de geestelijke vrijheid voor de mens in het gehele bewoonde Universum predikte. De invloed van 
deze persoon bracht Serebrov langzamerhand tot inkeer: hij liet zich dopen in de Russisch Orthodoxe kerk en bestudeerde 
en beoefende de leer en de praktische aanwijzingen van de heilige woestijnvaders. Serebrov probeerde echter de kracht 
van enkele ademhalingstechnieken, die hij al beheerste, te gebruiken om de diepte van de Christelijke weg te ervaren en hij 
slaagde erin om deze technieken op een creatieve wijze te combineren met gebed en meditaties, zijn innerlijk te reinigen en 
het verloren contact met God te herstellen. Serebrov  heeft zijn weg in enkele boeken beschreven, 
zie b.v. http://www.bestelmijnboek.com/product/geestelijke-adem-de-beoefening-van-kriya-yoga/

Een ander voorbeeld van het Christelijk Hermetisme is het boek “Mijn spirituele reis” 
van de Nederlandse mystica en schrijfster Maria Toonen, geboren in het voormalige 
Nederlands-Indië (Indonesië) uit een Hollandse vader, boekhouder en uitstekend 
pianist en een Friese moeder, afstammeling van een riddergeslacht, en financieel expert. 
Op een onbevangen manier, in een gemakkelijk te volgen taal, vertelt zij over haar 
geestelijke weg, die langs enkele traditionele esoterische scholen van het Westen gaat, 
haar ontmoeting met een Russische Hermetische, alchemistische Meester, haar barre 
tocht door de vallei van Nigredo en de inspiratie die zij ontving van de heilige Vaders 
van de Russisch Orthodoxe traditie. In een van de hoofdstukken van haar boek, “Faust in 
de 21e eeuw. Het nieuwe Hermetisme: De Magiër op zoek naar God” gaat ze dieper in op 
het concept van het Christelijk Hermetisme, 

zie http://www.bestelmijnboek.com/product/mijn-spirituele-reis/

Guram Kochi, uitgever Serebrov Boeken
Den Haag,  april 2016
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