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Het primaire doel van de Swedenborg Scientific Associ-

ation is om de wetenschappelijke en filosofische werken 

van Emanuel Swedenborg zo breed mogelijk beschikbaar 

te maken. Ze doen dit door het oorspronkelijke  materiaal 

te bewaren, te vertalen (in vele talen), te publiceren en te 

verspreiden. 

Historisch gezien speelde de SSA een centrale rol bij het 

verzamelen en bewaren van het gepubliceerde en niet-ge-

publiceerde werken van Swedenborg.  

Tegenwoordig richten ze de aandacht op het publiceren 

van werken van huidige wetenschappers die schrijven 

over de werken van Swedenborg en de omgeving waarin 

ze zijn gemaakt.  

Kijk in de internet catalogus met publicaties, of neem een 

kijkje in het tijdschrift, The New Philosophy. 

 

Het tweede, maar niet minder belangrijke doel is om de 

principes te promoten die worden onderwezen in de wer-

ken die we publiceren. De eerdere wetenschappelijke 

werken van Swedenborg waren niet alleen inzichtelijk en 

fundamenteel, maar maakten deel uit van zijn voorberei-

ding op het schrijven van de hemelse doctrines. 

 

 
 

The New Philosophy / De Nieuwe Filosofie is het tijd-

schrift dat twee keer per jaar wordt gepubliceerd door de 

Swedenborg Scientific Association. Daarin wordt het 

beste van de wetenschap rondom Swedenborg en zijn we-

tenschappelijk en filosofisch werk gepubliceerd.  

Inmiddels zijn er al 122 jaargangen van verschenen. 

 

Uit het enorme aantal wetenschappelijke artikelen en ver-

talingen is er nu één in het Nederlands vertaald door 

Henk Weevers in 2019, het betreft Dr. Hugo Odhners 

Principles of the New Philosophy, oorspronkelijk uitge-

geven door de SSA onder dezelfde naam in 1941. 
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Notitie vooraf. 

 

De navolgende vertaling 

betreft de herziene editie 

van Dr. Hugo Odhners  

Beginselen van de Nieuwe 

Filosofie, oorspronkelijk 

uitgegeven onder dezelfde 

naam in 1941. 

 

Dit werk heeft zichzelf be-

wezen bijzonder nuttig te 

zijn voor Swedenborg stu-

derenden en Nieuwe Kerk 

studenten, omdat het een 

beschrijving en discussie-

materiaal van grote omvang 

biedt met betrekking tot de 

meeste filosofische ideeën van Swedenborg.  

 

Citaat: … een filosofie is iets zeer persoonlijks; het is een 

wijze van denken, waardoor iemand zijn eigen gevari-

eerde ervaringen aan zichzelf verklaart en zijn kennis 

verzoent met de uiterste waarnemingen van zijn geloof en 

geweten. 

…bepaalde aangedragen beginselen van iemands filoso-

fie kunnen van onnoemelijk voordeel zijn voor anderen 

die met gelijksoortige problemen te worstelen hebben. 

 

In de Nieuwe Kerk weten we dat Swedenborg, terwijl hij 

in kennis vorderde, door de Heer werd geleid tot een be-

paald doel, zodat zijn redelijk gemoed toegerust en ver-

licht zou zijn om de werkelijke hemelse waarheden, die 

door Goddelijke inspiratie in de geschriften zijn gegeven, 

te herkennen en te formuleren. 

Vandaar mogen we verwachten, zelfs in de rijke versla-

gen van zijn voorbereidende studies, de eersten of begin-

selen van een filosofie te zien, die kan helpen ons uit de 

verwarring en de duisternis te leiden van een sceptische 

periode in het licht van echt, werkelijk verstaan. 

 

Met het opnieuw aanbieden van deze hoogstaande studie 

aan het lezende publiek, bevelen wij dit niet alleen aan 

alle serieuze studenten van Swedenborg aan binnen de 

verschillende afdelingen van de georganiseerde Nieuwe 

Kerk, maar aan iedere wetenschapper en student die 

zoekt naar filosofisch verstaan in deze verwarrende tij-

den. 

 

In de Engelse tekst staan honderden verwijzingen naar 

Swedenborgs geschriften, maar omwille van de leesbaar-

heid van dit essay zijn die hier weggelaten.  

Desgewenst zijn ze te raadplegen op:  

https://swedenborg-philosophy.org/swedenborg/princi-

ples-of-the-new-philosophy/  

INHOUD 

Introductie 

Principes, universalen, doctrines, object,  

primaire filosofie; termen 

Epistemologie (leer van de menselijke kennis) 

Kennis van het Goddelijke; van materiële  

en spirituele dingen 

Ontologie (leer van het zijn) 

Essentie van substantie: Goddelijk,  

natuurlijk, spiritueel 

Logica (de leer van het denken) 

Kennis a posteriori; rationaliteit; a priori  

perceptie van universele waarheid;  

gezond verstand 

Natuurlijke theologie (godsleer) 

Teleologie (leer van de doelen) 

Wet van oorzakelijk verband; conatus;  

doctrine van het nut 

Schepping 

Uitersten uit Goddelijke Substantie;  

Spirituele zon; heersen; natuurlijke wereld 

Kosmogonie (leer van de schepping) 

Schepping van spirituele en natuurlijke werelden;  

leer van graden en series 

De leer van invloeiing en opname 

Wetten van invloeiing; graden; overeen-

stemmingen, variëteit;  

omgang van ziel en lichaam 

De lering van de overeenstemmingen 

Oude kennis van overeenstemmingen;  

overeenstemming, invloeiing, nut, graden;  

leer van de microkosmos 

Morfologie (leer van de vormen) 

Lering van vormen; Goddelijke mens;  

Grootste Mens 

De leer van de geschiedenis 

Vijf opeenvolgende kerken; Goddelijke 

voorzienigheid; Goddelijke Openbaring 

Psychologie 

Zielen, mens, dier; omgang van ziel en li-

chaam; limbus; menselijke geest; vrije 

keuze, herinneringen; vernieuwing 

Toepassingen van de filosofie 

De stad van God 

https://swedenborg-philosophy.org/swedenborg/principles-of-the-new-philosophy/
https://swedenborg-philosophy.org/swedenborg/principles-of-the-new-philosophy/
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GRONDSLAGEN VAN DE NIEUWE FILOSOFIE 

 

INTRODUCTIE 

 

Niet alleen de filosofische werken van Emanuel Sweden-

borg, maar ook de theologische geschriften (ten aanzien 

van het uiterlijke of biografische aspect ervan) getuigen 

dat de geest van Swedenborg in een staat van constante 

groei was en de verworvenheid bevatte van een voortdu-

rende nieuwe kennis die hij door beschouwing van de fe-

nomenen van beide werelden verkreeg.  

In de geschriften vinden we dus niet alleen een nieuwe 

Goddelijke openbaring van geestelijke waarheden voor 

de Nieuwe Kerk, maar ook het bewijs van een definitieve 

ontwikkeling van het eigen inzicht van Swedenborg ten 

aanzien van filosofische principes; in de geschriften krij-

gen veel van deze principes een Goddelijke bevestiging 

als een toestemming tot het drukken van de geopenbaarde 

lering, en bepaalde nieuwe natuurlijke waarheden wor-

den geïntroduceerd zonder welke de lering betekenisloos 

zou zijn. 

 

Maar een filosofie is iets heel persoonlijks: het is een ma-

nier van denken, waarmee iemand zijn eigen gevarieerde 

ervaringen verklaart en zijn kennis verzoent met de diep-

ste waarnemingen van zijn geloof en geweten; als zoda-

nig kan een filosofie niet alleen worden overgedragen 

van mens op mens, door de volledige aanvaarding ervan.  

De feitelijke gegevens die Swedenborg moest verklaren, 

verschillen van die waarmee we geconfronteerd worden; 

zijn kennis was zowel groter als minder dan de kennis die 

wij de onze noemen.  

Zijn geloof - zijn religieus bevattingsvermogen - onder-

ging vele veranderingen die slechts vage parallellen vin-

den in onze eigen ontwikkeling.  

Zijn filosofie is daarom op geen enkel moment zo duide-

lijk dat twee nieuwelingen van de kerk die met dezelfde 

zekerheid kunnen aannemen; toch kunnen bepaalde ver-

klaarde principes van de filosofie van een persoon van 

ongekend voordeel zijn voor anderen die worstelen met 

soortgelijke problemen. 

 

In de Nieuwe Kerk weten we dat Swedenborg, toen hij 

vorderde in kennis, door de Heer naar een bepaald doel 

werd geleid, zodat zijn rationele geest toegerust en ver-

licht zou kunnen worden om de hemelse waarheden te 

herkennen en te formuleren door de Goddelijke inspiratie 

in de geschriften.  

 

Om deze reden kunnen we verwachten, zelfs in het rijke 

verslag van zijn voorbereidende studies, dat de principes 

of het 'begin' van een filosofie ons ook kan helpen om uit 

de verwarring en duisternis van een sceptisch tijdperk 

naar het licht van een echt begrip te geraken.  

Deze principes of grondbeginselen van het denken zijn 

niet zo gemakkelijk opgesomd. Bijvoorbeeld, het werk 

dat in 1734 werd gepubliceerd als het eerste deel van de 

studies van Swedenborg over het minerale rijk, met als 

titel 'De principes van natuurlijke dingen, of nieuwe po-

gingen om de fenomenen van de elementaire wereld filo-

sofisch uit te leggen'; dit kan als zodanig niet worden be-

schouwd als zijn laatste conclusie over het onderwerp of 

als een 'sesam open u' voor alle mysteries in de geschrif-

ten; en we moeten onderscheid maken tussen de dingen 

daarin die theoretische en wiskundige berekeningen zijn 

over de hoedanigheid van materie, en die zaken die ver-

klaringen van permanente filosofische waarde zijn.  

Inderdaad, in alle voorbereidende werken van Sweden-

borg, inclusief de uitgebreide fysiologische verhandelin-

gen, worden filosofische principes opgeroepen en gefor-

muleerd; toch handelt het grootste deel van zijn werk 

over puur wetenschappelijke feiten en analyses. 

 

Het zou onverstandig zijn om de studie en aanvaarding 

van al zijn wetenschappelijke thema's en conclusies te 

ontmoedigen, waarvan sommige inderdaad op moderne 

bevindingen hebben geanticipeerd; maar als we ze aan-

vaarden, moeten we dat doen op wetenschappelijke gron-

den en niet verwarren met algemeenheden in ons denken.  

Door de Goddelijke Voorzienigheid werd Swedenborg 

geleid tot de waarneming van bepaalde universele waar-

heden die bij hem een steeds duidelijker vorm aannamen 

naarmate hij vorderde met zijn studies. 

Uiteindelijk vormden die een filosofie die tenslotte werd 

getest en gerijpt werd in het licht van de hemel en die, 

door het karakter ervan, niet kan worden gehinderd door 

een zoektocht naar nieuwe feiten. 

Dergelijke eeuwige principes en basisbegrippen zijn voor 

ons net zo essentieel als voor hem en kunnen 'leerstellin-

gen' van de rationele of redelijke filosofie worden ge-

noemd; we vinden deze, duidelijk vermeld of duidelijk 

geïmpliceerd, in de geschriften.  

Maar om ze helder te zien, moeten we ze ook in hun vor-

mende stadia zien, omdat ze achtereenvolgens vorm krij-

gen in de eerdere werken van Swedenborg toen de be-

hoefte eraan voor hem pas duidelijk werd. 

Wat zijn deze doctrines? Elke student moet vrij zijn om 

de subtiele lijn waar wetenschap eindigt en filosofie be-

gint voor zichzelf te onderscheiden; want het is juist het 

doel van de filosofie is om de bres te vullen en religie te 

verenigen met ervaring.  

Swedenborg beschouwde filosofie als ondersteuning van 

het geloof, als de dienstmaagd van religie. 

 

Religie bezien, met haar geopenbaarde geestelijke waar-

heden, in het licht van de menselijke filosofie, is de juiste 

volgorde ondermijnen; maar het is nooit verboden om de 

geloofswaarheden en geestelijke zaken te bevestigen 

door de dingen die in de natuur zijn.  Om een volmaakte 

orde te laten bestaan, moeten hemelse en geestelijke 
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waarheden geworteld zijn in natuurlijke waarheden. 

Dergelijke natuurlijke waarheden omvatten niet alleen de 

symbolen van de letterlijke zin van de Schrift, maar 'de 

wetten van de orde van de natuur, in de wereld en in de 

mens.'  

Een positieve houding die de leer van het Woord erkent, 

leidt tot alle intelligentie en wijsheid en kan rationeel en 

wetenschappelijk worden bevestigd door ontelbare din-

gen en een vollediger zicht op de onderwerpen geven. 

 

De geschriften laten dus zien dat er twee grondslagen van 

waarheid zijn: de eerste is het geopenbaarde Woord en de 

tweede de waarheden van de natuur; deze twee komen 

overeen en de wetenschappen die het begrip van de mens 

hebben toegesloten, kunnen dit ook weer openen bij de-

genen die volgens het Woord leven. 

Maar er is niets dat op wetenschappelijke gegevens kan 

worden gegrond, tenzij het tevoren op het Woord is ge-

baseerd. 

Elke filosofie moet een standpunt innemen ten aanzien 

van de erkenning van het bestaan van God en over de aard 

van de mens. 

De belangrijkste stelling of lering in alle denken van de 

Nieuwe Kerk is de waarheid, dat er één God is, die de 

Goddelijke Mens is, oneindige Liefde en oneindige Wijs-

heid; dit is een essentieel idee. 

Het is eveneens noodzakelijk om te begrijpen dat de God-

Mens zichzelf openbaart in de symbolen van de natuur, 

in het geschreven Woord, in Zijn incarnatie op aarde en 

in de Geest van Waarheid die ‘tot alle waarheid leidt’. 

 

Het volgende korte overzicht bevat wat de schrijver hier-

van als het algemene beschouwt, maar eveneens de meest 

fundamentele principes die de nieuwe filosofie moet vor-

men die de Nieuwe Kerk in haar toekomstige vooruit-

gang kan dienen. 

Zowel oude als moderne waarheden worden ingezet en 

het moet een erkenning belichamen van dit allesomvat-

tende, dat de Rede ooit heeft waargenomen en vereist het 

in evenwicht brengen van deze universele waarheden in 

een geheel logisch systeem, een synthese waarin elk zijn 

werkelijke waarde en toepassing moet ontvangen. 

 

Voor het gemak classificeren we deze principes onder be-

paalde conventionele categorieën. De theologie van de 

geschriften is gedeeltelijk ingebed in oude termen die 

worden gebruikt met specifieke nieuwe betekenissen die 

alleen kunnen worden begrepen wanneer de hele leer 

wordt bestudeerd.  

We verwijzen naar woorden zoals 'regeneratie', 'conjugi-

ale liefde', 'invloeiing', 'het rationele', 'de Goddelijke 

Mens', 'verheerlijking', 'discrete', 'hemelse', 'ultieme', etc.  

 

Bekende filosofische termen, zoals 'subject', 'predicaat', 

'esse', 'essence', 'existere', 'substantie', 'vorm', enz., 

worden ook gebruikt, omdat ze onvermijdelijk zijn als 

bepaalde ideeën eenvoudig en beknopt moeten worden 

benoemd zonder omtrekkende beschrijving; zonder 

woorden die zijn aangepast aan het onderwerp, kan niets 

worden beschreven; maar de menselijke geest wordt in 

verwarring gebracht in plaats van verduidelijkt wanneer 

hij niet denkt vanuit ideeën maar vanuit wetenschappe-

lijke termen, of door kunstmatige regels en verkeerd toe-

gepaste sluitredes of onjuist getrokken conclusies. 

 

EPISTEMOLOGY – Kennistheorie 

 

De eerste stap in de filosofie is toegeven dat de essentie 

van het ‘zijn’ kenbaar of begrijpelijk is; hoewel het zijn 

van iets op zichzelf onkenbaar is, worden de kwaliteiten 

ervan gemanifesteerd als 'essentie’.  

De essentie van God is dus zo bekend als goddelijke 

liefde en goddelijke wijsheid, dus als goddelijk mense-

lijk. Maar de geest van de mens is eindig, beperkt; wat 

het Oneindige en Eeuwige op zichzelf is, kan niet worden 

begrepen, want geen eindig idee kan het Oneindige be-

vatten; toch kan aan de hand van ideeën die zijn geabstra-

heerd uit ruimte en tijd, worden gezien dat ‘iets’ is, hoe-

wel niet wat het is. 

 

Er is een absolute waarheid die, oneindig is en boven het 

menselijk- of engelenbegrip staat, maar toch de bron en 

oorsprong van alle waarneming moet zijn.  

Deze goddelijke waarheid is in haar voortgang dezelfde 

in de hele schepping, in alle substantie en in alle fenome-

nen en vertegenwoordigt zichzelf dus in de geest, de na-

tuur en in het verstand. 

De essentie van materiële dingen wordt aan onze geest 

voorgesteld in termen van gewaarwordingen van ruimte, 

tijd en beweging en kan alleen hierdoor worden geëvalu-

eerd. De fysieke realiteit van ‘iets’ op zichzelf kan alleen 

worden bevestigd door ervaring, wetenschappelijke ana-

lyse en gecontroleerd onderzoek, die dus zo de criteria 

van natuurlijke thema’s worden.  

De natuur vertegenwoordigt de goddelijke waarheid die 

daarin werkt als wetten van orde. 

De essentie van geestelijke dingen wordt in onze geest 

weergegeven in termen van toestanden of staten, als 

stemmingen en emoties en gedachten, of als goedheden 

en waarheden en ideeën over het nut ervan.  

De realiteit of essentie van geestelijke zaken kan alleen 

worden ingeschat door de ervaringen van de geest die 

zijn eigen fenomenen onafhankelijk van en tegengesteld 

aan fysieke fenomenen en hun verbonden reeksen ziet.  

In het Woord wordt de Goddelijke waarheid met betrek-

king tot geestelijke zaken geopenbaard als overeenstem-

mingen van geestelijke oorzaken en geestelijke gevolgen, 

dienovereenkomstig weergegeven in de letter en formeel 

in de leer; en het Woord is daarom de maatstaf van alle 

geestelijke waarheid. 
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Er is geen absolute of pure menselijke waarheid; in beide 

werelden is de essentie van iets op zichzelf kenbaar voor 

zover het kan worden afgeleid uit de resultaten en kwali-

teiten ervan; maar het waarnemende verstand is beperkt - 

evenals de zintuigen van zowel mensen als engelen - en 

wordt in zijn functies verstoord en gehinderd door de ge-

moedsaandoeningen van de wil en door het feit dat de 

middelen van waarneming geheel of gedeeltelijk ontbre-

ken; dit verklaart de vergissingen in gevoel, informatie 

en oordeel.  

Omdat de wil het begrip motiveert, moet een ware filo-

soof niet alleen liefde voor de waarheid hebben omwille 

van de waarheid, maar ook bescheidenheid en liefde voor 

de godheid. 

Maar zolang de mensen debatteren of iets wel zo is, kun-

nen ze niet groeien in ook maar iets van wijsheid.  

 

 
 

ONTOLOGIE – Leer van het zijn 

 

De bron van de realiteit ligt in de stof; niets is zonder 

substantie; en wat is, bestaat ook. 

Er is geen essentie, vorm, voorwerp, toevalligheid of ma-

nier, behalve die omhuld is door een substantie of sub-

ject. 

Substantie is daarom de hoofdcategorie en moet worden 

gedefinieerd als iets waarover een voorspelling kan wor-

den gedaan en een onderwerp is van datgene waarin alle 

dingen zijn die ervan kunnen worden voorspeld; een sub-

stantie zonder vorm is niets, want over niets kan niets 

worden gezegd, en een onderwerp zonder hoedanigheid 

is ook een ding zonder reden. 

De enige onafhankelijke substantie is het Oneindige of 

het Goddelijke, dat substantie is in Zich, en dus de enige 

mogelijke oorsprong van eindige substanties; de essentie 

van de Goddelijke substantie is liefde en wijsheid.  

Maar elk eindig schepsel is ook een substantie en een 

voorwerp - een eindige substantie op grond van het heb-

ben van eindige attributen; materie is een substantie, 

maar is in zich dood, met als de essentiële eigenschappen 

ervan: ruimte en tijd, en ook beweging.   

Geestelijke substanties zijn ook eindig en gecreëerd, 

maar zijn in wezen definieerbaar in termen, niet van be-

weging, maar van conatus, of drang, streven of neigen, 

noch in termen van ruimte en tijd, noch als iets dat ruimte 

bezit; hoewel analogieën of overeenstemmingen van al 

deze moeten worden gebruikt om ze te kunnen weerge-

ven. 

 

Het is belangrijk om dit onderscheidende dualisme van 

materie en geest te herkennen, zonder die te verwarren of 

de realiteitsvoorwaarden over te dragen waarmee het an-

dere moet worden beschreven.  

Maar merk op dat geestelijke dingen reëler zijn dan na-

tuurlijke dingen; de dode materie die het geestelijke in de 

organische natuur bekleedt, verhoogt zijn realiteit niet, 

maar vermindert deze; en de meest werkelijke realiteit in 

het universum is de voortgaande Goddelijke waarheid. 

De mens is een eindige substantie omdat hij door God is 

geschapen; uit Hem is alles wat geschapen is, en - aller-

eerst - de mens met de liefde en de wijsheid in hem, deze 

is iets reëels, en niet alleen een idee van zijn. 

De eindige substanties gecreëerd door de Heer kunnen 

niet worden opgevat als delen van de oneindige substan-

tie, omdat ze op zichzelf geen substantie zijn en niets van 

het Goddelijke bezitten, maar alleen bestaan op grond 

van het oneindige. 

Toch loochenen of beperken de eindige substanties niet 

het Oneindige of een van zijn attributen zoals de alomte-

genwoordigheid en de almacht, want zij kunnen het On-

eindige niet uitsluiten of beperken. 

 

LOGICA – De leer van het denken 

 

Er zijn geen overgeërfde ideeën; dieren hebben geen 

ideeën, maar ze hebben instinct dat overgeërfde kennis 

kan worden genoemd die overeenkomt met hun aandoe-

ningen; maar de perfectie van de mens is gedeeltelijk 

dankzij het feit dat hij onwetend wordt geboren. 

Al zijn kennis van afzonderlijke zaken wordt achteraf 

verkregen, door zintuiglijke ervaring, en is opgestapeld 

en onvolledig en nooit volledig. 

Maar wat we gevoel noemen, is geen fysieke invloeiing 
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in het verstand, maar het vloeit voort uit wat geestelijk is 

en vormt zichzelf in herinneringen, aangepast aan of in 

overeenstemming met de toestand of staat van de zintui-

gen. 

Het is dus het geestelijke dat het zintuiglijke een impuls 

geeft van een betekenis hebben, of deze betekenis nu be-

wust wordt gevoeld of niet; dit zou onmogelijk zijn tenzij 

de geestelijke ziel voortdurend zou proberen om het uni-

versum als in zichzelf voor te stellen en - zelfs in het em-

bryo - zou handelen als alwetend over alle mogelijke toe-

standen van haar eindige rijk,  

van zowel lichaam als geest. 

De ziel staat volledig buiten het bereik van het bewuste 

denken; de ziel kan het verstand ook niet instrueren; de 

mens wordt niet rationeel geboren maar wordt geboren 

met de vermogens van rede en vrijheid; de ziel geeft het 

verstand het vermogen om betekenis te zien uit de veran-

deringen van zijn zintuigen, en ook door spontane patro-

nen of wezenlijke wetten voor redelijk denken: patronen 

die het verstand kan invullen of – uit vrije wil – vermij-

den. 

Dit aangeboren vermogen tot rede of rationaliteit, of om 

waarheden in het licht te zien, stelt een mens in staat om 

zijn verstand boven zijn eigen wil te verheffen en een 

waarheid te herkennen die in strijd is met zijn eigenbe-

lang. 

Bepaalde wetten ten aanzien van de rede werken als sa-

menhangende geschenken boven het bewustzijn van de 

mens en stellen hem in staat om a priori of vooraf een 

directe intuïtieve waarneming of erkenning van algemene 

waarheden te hebben; de wetten van de logica zijn 

daarom vanaf het allereerste begin in het brein ingeschre-

ven en werken zelfs in een baby; terwijl de mens, bewust 

en achteraf, enkele van zijn patronen invult en bevestigt, 

herkent hij het uiteindelijke denkbeeld als een lering 

vooraf, van waaruit hij zijn verdere ervaring bekijkt. 

Deze wijze kan ook worden toegepast op theologisch on-

derzoek, of de gegevens nu worden verzameld uit een 

veld van uitbeeldende waarheden of uit geopenbaarde 

leerstellingen; de zo gevormde doctrines of leringen zijn 

altijd afhankelijk van een staat van verlichting en van de 

duidelijkheid van de waarneming van de universele 

waarheden, en zijn dus altijd aangepast aan de staat van 

verlichting en op het heldere zicht van de mens. 

De waarneming van het hemelse goede dat bij de oudste 

mensen gangbaar was, bestaat niet meer, maar een waar-

neming van wat juist en goed is - of gezond verstand - 

bestaat van nature, op basis van kennis. 

Zoals een dier door invloeiing zijn natuurlijke behoeften 

kent, zo kan de mens, als hij goed is opgeleid, in dingen 

die puur rationeel zijn, waarheden zien die moreel en 

geestelijk zijn, vanuit het licht van de waarheid, dat van-

uit de hemel is en wordt verduisterd door bevestigde vals-

heden. 

Aan de andere kant, om te vertrouwen op kunstmatige 

systemen van de logica en de wetenschappelijke termi-

nologie die daarbij wordt gebruikt, leidt tot het verlies 

van gezond verstand. 

 

NATUURLIJKE THEOLOGIE – natuurlijke godsleer 

 

Natuurlijke theologie levert niet iets van religie op. 

Als een onbetwistbaar bewijs van het bestaan van God 

mogelijk was, zou de mens niet vrij zijn.  

De essentie van God, d.w.z. Zijn kwaliteiten of hoeda-

nigheden van liefde en wijsheid, of Zijn Goddelijke 

Mens, kan niet worden gekend, behalve uit de geopen-

baarde theologie vanuit het Woord of door vroegere 

openbaringen; maar door zijn redelijk vermogen kan de 

mens concluderen dat er een uiterste of eerst Oorzaak van 

de schepping is en dus een Oneindige die Substantie in 

Zich is.  

Dit kan hij dan concluderen door de aanwezigheid van 

ontwerpen in de natuur; er is een universele invloeiing 

van God in de zielen van mensen dat ‘er een God is en 

dat Hij Eén is.’ Maar deze invloeiing onderwijst niet; het 

geeft de mens alleen een aanleg om dit denkbeeld te ac-

cepteren, dat varieert naargelang de opgedane kennis en 

acceptatie ervan achteraf. 

 

TELEOLOGIE – de rede of leer van de doeleinden 

 

Het bewijs van een intens, doordringend doel is univer-

seel in de schepping en dit doel wordt weerspiegeld in 

zijn kosmische orde en in zijn organische vormen; het 

universum werd geschapen uit de Goddelijke substantie 

uit liefde en door wijsheid.  

Een oneindige Bron impliceert noodzakelijkerwijs een 

richting naar een einde in eeuwigheid; dit doel waarvoor 

de schepping tot stand is gekomen, is een hemel vanuit 

het menselijk ras - een hemel van onsterfelijke geesten. 

Verbinding met God betekent niet dat de ziel wordt op-

genomen in het Oneindige, want dit zou het doel en de 

uiteindelijke uitkomst van de schepping tenietdoen; hoe 

intiemer een mens wordt verbonden met de Heer, hoe 

duidelijker hij zijn individualiteit, vrijheid en specifiek 

nut voelt.  

Elke mens is geschapen en geboren voor een specifiek 

nut en een voorziene plaats in de Grootse Mens voor een 

hemels nut – en wordt niet geboren omwille van zichzelf 

alleen, maar dat hij voor anderen kan leven. 

In wezen is de mens geen materieel lichaam, maar een 

ziel of geest; zijn leven op aarde bevestigt in hem een be-

paalde heersende liefde die hem naar zijn plaats in de he-

mel leidt, of - als hij het misbruikt - in de hel.  

In zekere zin kan worden gezegd dat de filosofie van de 

Nieuwe Kerk gecentreerd is rond de waarheid dat 'liefde 

het leven van de mens is'. 

Elk mens of elke geest is een specifieke liefde. 

Kwaad en zonde maken geen deel uit van het goddelijke 
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doel, maar zijn de bijproducten van de uitoefening van de 

vrijheid van de mens; toch verslaan die het Goddelijke 

doel niet, omdat dit doel is: het leven in vrijheid te ont-

vangen. 

 

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG.  

 

Omdat er een Goddelijk doel of bedoeling is in de schep-

ping, is er in elk geschapen iets, zowel in het grootste als 

het minste, een doel, een oorzaak en een gevolg. 

In God, de oneindige Bron ervan, zijn liefde als doel, 

wijsheid als oorzaak en nut als gevolg; die drie oneindige 

graden kunnen worden genoemd. 

In het universum ligt het doel in de geestelijke Zon, de 

oorzaken in de geestelijke wereld en de effecten of ge-

volgen in de natuurlijke wereld. 

De geestelijke wereld heeft eveneens zulke graden: doe-

len, oorzaken en gevolgen; evenzo de natuurlijke wereld; 

alles in de natuur hangt voor zijn bestaan af van een over-

eenstemmende oorzaak in de geestelijke wereld. 

 

Wil iets perfect zijn, moet er een drie-eenheid zijn die 

door verbinding één maakt.  

Alles wat werkelijk is, heeft substantie, vorm en activi-

teit.  

In de ene, enige Persoon van God is er: ziel, lichaam en 

werking; en de mens is naar Gods beeld geschapen.  

De mens bezit een wil als doel, een begrip als oorzaak of 

middel, en de uiteindelijke gevolgen hiervan zijn in het 

nut.  

In de natuur vertegenwoordigen inspanning, kracht en 

beweging een vergelijkbare volgorde. Macht is aanwezig 

in de beweging die de ultieme graad van drang, voortdu-

rend streven of het voornemen hebben, kan worden ge-

noemd; de enige echte oorzaak in beweging is de aan-

drang om te doen, en als die aandrang of dat streven stopt, 

stopt de beweging.  

Het effect is afhankelijk van de oorzaak; daarom zijn het 

geestelijke en het natuurlijke altijd samen in de natuur-

lijke wereld.  

Maar als men de oorzaak van het effect of de uitwerking 

scheidt, vergaat het effect of uitwerking; de oorzaak of 

het innerlijke kan bestaan zonder het effect of het uiter-

lijke of uitwendige, maar niet het effect zonder de oor-

zaak.  

Het voorafgaande kan bestaan zonder het daaropvol-

gende, maar niet het volgende zonder het eerste of voor-

afgaande; er is dus geen beweging zonder drang of nei-

ging, maar er is wel innerlijke drang zonder beweging.  

De uiteindelijke doelen gaan continu door oorzaken heen 

in effecten.  

Alle orde gaat van eersten naar laatsten, en de laatsten 

worden de eersten van de volgende orde; daarom zijn alle 

dingen van een tussenliggende orde de laatsten van een 

eerdere en de eerste van een latere orde. 

 DE LEER VAN HET NUT.  

 

Niets is mogelijk in het universum dat niet van nut is en 

het uiteindelijke doel dient; wat overbodig lijkt, zorgt in 

werkelijkheid voor de continuïteit van het nut.  

Het nut is nut in deze volgorde: de mate en het respect 

waarin ze betrekking heeft op de mens en door de mens 

tot de Heer.  

Het nut van alle geschapen dingen stijgt geleidelijk van-

uit uitersten of laatsten, zoals te zien is in de organische 

vormen van planten en dieren; zo is de hele natuur met 

zijn opkomende rijken een theater dat representatief is 

voor het nut. 

In de mens zijn alle graden en vormen van de schepping, 

van eersten tot laatsten, geconcentreerd als in een gericht-

heid, als een micro-wereld en een microkosmos.; de mens 

werd daarom als laatste geschapen; en door de mens stijgt 

het nut van al deze graden op naar God Zelf.  

 

DE SCHEPPING. 

 

De schepping door God is een noodzakelijk idee, maar 

moet worden beschouwd los van tijd en ruimte. 

Van de schepping van het universum kan niet worden ge-

zegd dat deze heeft plaatsgevonden van ruimte naar 

ruimte of van tijd tot tijd, maar van eeuwigheid en onein-

digheid - maar niet uit een eeuwigheid van tijd, want zo-

iets bestaat niet. 

Het Goddelijke oneindige moet niet worden verward met 

een oneindige ruimte; het is op zichzelf één en ononder-

broken en ondeelbaar, en daarom verenigt het in zijn 

voortgang alle eindige dingen in een algeheel of univer-

sum.  

Dat wat uit God is geschapen, is niet continu van Hem, 

maar heeft niets van het ‘Zijn’ van God, dat God is en is 

slechts een ontvanger van God door ‘nabijheid’. 

Het verkeerde idee dat God het universum creëerde ‘uit 

het niets’ is een aangenomen ontwijking, uit angst voor 

pantheïsme, de leer dat alles en iedereen God is; maar de 

rede dicteert dat alle dingen uit de Goddelijke Substantie 

zijn geschapen, maar dat er niets in de schepping is dat 

God is. 

Tenzij God een Goddelijke Mens was - oneindige liefde 

en wijsheid - had Hij het universum niet kunnen schep-

pen; alles wat geschapen is, is ook eindig. 

God eindigde eerst Zijn oneindigheid door middel van 

substanties die door Hemzelf werden uitgezonden, en die 

door middel van graden de wereld meer en meer eindig 

maakten. Eindige dingen, hoewel er geen twee hetzelfde 

zijn, kunnen elkaar beïnvloeden en kunnen worden ver-

bonden in een bepaald nut, in overeenstemming met de 

wetten van invloeiing en overeenstemming, omdat ze een 

zekere gelijkenis hebben en zijn samengesteld uit verge-

lijkbare onderscheiden en ook ononderbroken graden. 

Daarom is het universum een aaneengesloten keten van 
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nutten en vormen; alle substanties ervan zijn samenstel-

lingen en afleidingen van een universele geestelijke sub-

stantie die niet in de ruimte is en die alle mogelijke vari-

eteiten en volmaaktheden bevat die in de afleidingen er-

van in lagere graden verschijnen; deze worden 'substan-

tiaten' genoemd en materie. 

De oorspronkelijke eindige substantie is geestelijk; het 

moet niet worden beschouwd als een 'eenvoudige sub-

stantie' zoals de monaden van Leibnitz of zoals punten 

zonder dimensies of entiteiten waarvan niets kan worden 

voorspeld, noch als de atomen van Epicurus, want in de 

eerste geschapen substanties van alles, zijn dingen ontel-

baar en het meest volmaakt omdat het dichter bij het On-

eindige ligt. 

De eerste gecreëerde substantie bestaat uit ‘eersten of pri-

mitieven' waaruit de Zon van de geestelijke wereld be-

staat en die het directe product zijn van het Goddelijke 

Ware dat voortkomt uit het Goddelijke Goede; daar en 

vandaar is het eerste van de finaliteit of het eindige. 

Dit Goddelijk voortgaande Ware, is het meest werkelijke 

en unieke substantiële dat de opeenvolgende eindige vor-

men van het universum schept; zonder een denkbeeld van 

een dergelijke geestelijke Zon kan de schepping niet wor-

den begrepen. 

De geestelijke Zon is het centrum van de uitgestrektheid 

van het leven, die zich niet in enige ruimtelijke uitbrei-

ding bevindt; deze Zon is een product van de schepping 

en moet niet worden verward met God die de Goddelijke 

Mens is. 

Toch is het het middel waardoor de alomtegenwoordig-

heid van de Heer wordt vertegenwoordigd in de hemel en 

waardoor Hij tot schepping overgaat; het is de enige oor-

sprong van alle dingen van de geestelijke wereld, waar 

alles geestelijk, levend en substantieel is, en niet materi-

eel.  

Maar die wereld bevat ook de oorzaken van alle natuur-

lijke dingen; geestelijke substanties, die de eigenschap-

pen van ruimte en tijd niet bezitten, zijn niet onverander-

lijk; en de schepping werd daarom tot voltooiing, vast-

heid en duurzaamheid gebracht door middel van de 

schepping van een natuurlijke wereld waardoor het gees-

telijke kon worden gekleed in overeenstemmende vor-

men en zich door de generaties heen kon manifesteren. 

Vanuit de geestelijke Zon komen geestelijke atmosferen 

voort die - als niet-ruimtelijke hulpmiddelen - het God-

delijke leven ontvangen en meedelen tot de opname er-

van.  

Zo worden drie opeenvolgende onderscheiden atmosfe-

ren gecreëerd, de een vanuit de ander en de een na de an-

der, als verschillende substantiële graden voor de drie 

toekomstige hemelen en in de loop van dit scheppings-

proces wordt elk van deze geestelijke atmosferen, door 

een voortdurende afname van activiteit, substanties in 

rust, of geestelijke ‘laatsten’, die de landen in de geeste-

lijke wereld zijn.  

KOSMOLOGIE. 

 

De scheppende kracht, in de schepping van het univer-

sum, is voortgekomen uit de Eerste via bemiddelende 

krachten, die van de geestelijke wereld zijn.  

Jehovah God heeft dus de geestelijke wereld geschapen 

en door middel hiervan de natuurlijke wereld geschapen. 

 

DE LEER VAN GRADEN EN REEKSEN.  

 

De schepping verloopt met discrete en ononderbroken 

graden; zonder ononderbroken graden (of meer of min-

dere graden) kan niets uitbreiding of verschijning heb-

ben; zonder discrete graden, dus duidelijk onderscheiden, 

kan het geen duidelijk bestaan hebben. 

Discrete graden of hoogtegraden zijn productie- of sa-

menstellingsgraden en worden vanuit elkaar gevormd; ze 

bestaan in een drievoudige reeks, conform de universele 

trits van doel, oorzaak en gevolg. 

Om een reeks afzonderlijke graden te vormen, moeten 

substanties homogeen zijn, of moeten ze door opeenvol-

gende samenstelling van elkaar afkomstig zijn; de afzon-

derlijke graden hebben geen eindige verhouding tot el-

kaar, maar komen overeen met elkaar. 

De ultieme of laatste graad van elke serie bevat de twee 

innerlijke of superieure graden; wanneer ze in gelijktij-

dige volgorde bestaan, nestelt de kracht van de superieure 

graden zich in de laatste graad.  

In opvolgende orde tonen discrete of de scherp onder-

scheiden graden hun transcendente verhoudingen, maar 

in de gelijktijdige orde tonen zij de aanwezigheid van de 

hogere graden in de lagere. 

Het principe van de discrete graden kan men toepassen 

op welke substantie dan ook, zowel natuurlijk als geeste-

lijk en dus ook op de hoedanigheden van leven, krachten 

en vormen. 

____________________________________________ 
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In vervolg op de vorige editie van Swedenborgiana vindt 

u hieronder het tweede gedeelte van het boek: 

Beginselen van de Nieuwe Filosofie, 

door Dr. Hugo Odhner;  

herziene uitgave 1986. 

 

Dit werk heeft zichzelf bewezen bij-

zonder nuttig te zijn voor Swedenborg 

studerenden en Nieuwe Kerk studen-

ten, omdat het een beschrijving en dis-

cussiemateriaal van grote omvang 

biedt met betrekking tot de meeste fi-

losofische ideeën van Swedenborg.  

 

 
 

DE SCHEPPING VAN DE NATUUR.  

 

De substantie van de fysieke wereld wordt materie ge-

noemd; en de voornaamste eigenschappen of essenties 

ervan zijn ruimte en tijd (beweging). 

Materie, hoewel het bruikbaar is als geestelijke bekle-

ding, kan worden gericht op doelgerichte handelingen, in 

zich is materie geometrisch of mechanisch en volgt fysi-

sche wetten, die overal hetzelfde zijn. 

Het begrip relativiteit verschijnt bij de toepassing in ver-

schillende omstandigheden en graden; de constantheid in 

het binnenste van de natuur maakt de fysieke wereld: ge-

fixeerd, verklaard en constant of permanent.  

De uitgebreide substantie moet afkomstig zijn van de 

niet-uitgebreide, en het materiële van het immateriële; de 

natuurlijke wereld ontstaat in en vanuit het uiterste of 

hoogste geestelijke. 

Volgens het werk de Principia is het gemaakt uit primi-

tieven of eerste natuurlijke punten, waarvan de essentie 

bestaat in beweging; de enige bron van realiteit in deze 

dynamische punten komt vanuit een innerlijke drang.  

Het 'punt' moet inderdaad worden opgevat als een 'meta-

fysisch iets' of een drang of kracht voor vorticale of spi-

ralende beweging; en in het werk The Infinite wordt het 

een pure of niet-uitgebreide eenvoudigheid genoemd 

waaruit samenstellingen achter elkaar zouden kunnen be-

staan. 

De geschriften bevestigen dat het enige echte in bewe-

ging, is de drang of drijfveer. 

Het geestelijke handelt in de natuurlijke wereld alleen als 

drang; en materie is dus niets anders dan een concentratie 

van geestelijke substanties, die op een nieuwe manier 

werken, namelijk: door ruimte-tijdrelaties te vormen. 

 

De eerste objecten van de natuur zijn geen eenvoudige 

substanties noch geometrische punten, maar hebben een 

uiterst complexe vorm en een uiterst intense beweging; 

toch kunnen ze worden beschreven als geheel dood, om-

dat hun energie is gericht op blinde beweging, zoals het 

pure elementaire vuur van de natuurlijke zon. 

De eerste substantie van de natuur werd tot zonnen ge-

vormd, als centra van toekomstige zonnestelsels; vanuit 

elke zon of ster gaat een atmosfeer of zwaartekrachtveld 

uit en deze zonnesferen smelten samen om een universele 

aura te vormen die licht van de sterren draagt. 

Volgens de Principia vormt de zonne-aura, door conden-

satie of compressie, om de zon een korst die zich door 

middel van centrifugale werking opbouwt tot een gordel 

van inerte materie, uiteindelijk valt die uit elkaar om pla-

neten en satellieten te vormen.  

Elke planeet wordt het centrum voor twee andere atmos-

feren, de ether en de lucht. 

De substanties van de natuurlijke wereld worden dus ge-

vormd uit een reeks 'eindige delen' (actieve en passieve) 

afgeleid door opeenvolgende samenstelling van de eer-

ste, en een reeks van stabiele elementen of atmosferen.  

De geschriften beschrijven drie afzonderlijke natuurlijke 

atmosferen, die achtereenvolgens na elkaar gevormd, en 

uit de andere worden gevormd. 

Elke atmosfeer vormt door samendrukking een relatief 

inactieve ultieme of uiterste; en zo resulteren drie graden 

van vaste materie. 

In deze vormen van het universum is er dan een invloei-

ing uit verschillende graden van de geestelijke wereld die 

door zijn plastische kracht de levenskrachtige vormen 

van het planten- en dierenrijk voortbrengt. 

 

DE LEER VAN INVLOEIING EN OPNAME 

 

Dat het leven de geschapen dingen binnenvloeit en er niet 

eigen aan is, is een onmiskenbaar basisbegrip dat ten 

grondslag ligt aan alle ervaring; invloeiing of influx be-

tekent niet dat iets in iets anders wordt ingeschonken, zo-

als vloeistoffen in een kopje worden gegoten; maar in-

vloeiing is te definiëren als opeenvolgende bewerking en 

als ‘alles wat voorafgaat aan en samengaat met het vol-

gende’, en via het volgende, tot het uiterste in de orde. 

Dus invloeiing is een voortgang van opeenvolgende orde 

in gelijktijdige orde; het is daarom de activiteit van supe-

rieure graden in en op lagere graden, of van primaire sub-

stanties in en op afgeleide stoffen en samenstellingen; in-

flux of invloeiing kan daarom alleen voortkomen uit wat 

voorafgaat, en de uiteindelijke oorsprong ervan moet het 

Goddelijke zijn.  

De invloeiing van het Goddelijke is altijd oneindig en al-

tijd hetzelfde; en dit noemen we leven; de invloeiing van 

het leven is in alle dingen hetzelfde en wordt het Godde-

lijk voortgaande genoemd; het leven kan scheppen maar 

kan niet worden geschapen; maar alles wat geschapen 

wordt, geestelijk of natuurlijk, is als het ware een ontvan-

ger van het leven. De mens is slechts een orgaan dat ont-

vankelijk is voor het leven. 
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Het goddelijke is aan hem verbonden door contiguïteit of 

nabijheid; in menselijke zielen of geesten, ontwikkelt dit 

leven, volgens de opname ervan, veranderingen van staat, 

die we kennen als aandoeningen en gedachten, en die 

worden waargenomen als menselijk leven.  

In de levenloze natuur wordt het leven dat van God neer-

daalt weergegeven in energie of beweging, dit is geen le-

ven maar is van dienst tot het leven. 

Het Goddelijke kan niet beperkt zijn in wat eindig is; toch 

kan het Oneindige in eindige dingen zijn zoals in zijn ont-

vangers; het leven wordt niet eindig door een voortgang 

in het eindige, noch door opname door het eindige; toch 

kan het eindige worden voortgebracht uit het Oneindige; 

maar dit is scheppen, niet voortgaan. 

Het is ook een tegenspraak om te zeggen dat het Onein-

dige door het eindige kan voortgaan; bij het doorlopen 

van elke eindige graad en substantie, kan het Oneindige 

zich echter op onbegrijpelijke manieren aanpassen voor 

opname door de ontvanger; en de aanwezigheid ervan 

stelt de ontvanger in staat om te handelen naar zijn vorm, 

dat wil zeggen vanuit het leven binnenin te reageren. 

In eindige wezens kan het leven verschijnen alsof het in 

hen was, zodat er een verhouding is voorzien tussen het 

eindige en het Oneindige, dus vanuit het Oneindige in het 

eindige. 

We kunnen van geschapen dingen zeggen dat ze zijn en 

bestaan hebben, substantie en vorm, en van mensen dat 

ze liefde, wijsheid en leven hebben; maar dit kan alleen 

worden gezegd omdat ze ontvangen wat Goddelijk is en 

omdat zij door invloeiing in het goddelijke en het godde-

lijke in hen zijn; er wordt daarom gezegd dat het ‘zijn’ 

van de mens niets anders is dan het ontvangen van het 

eeuwige dat voortgaat van de Heer.  

Engelen, geesten en mensen zijn niets anders dan ontvan-

gers van het leven, hoewel ze door de Heer in een zoda-

nige vrijheid worden bewaard dat ze niet als ontvangers 

verschijnen. 

Hoewel er niets is dat eindig is, dat in zichzelf of op zich-

zelf actief is - want het eindige in zich is volledig passief 

- maar toch kan elke eindige substantie door reactie actief 

lijken; en hoe perfecter zijn vorm, hoe actiever het lijkt te 

zijn.  

Daarom toont de hele schepping twee overal geldende fe-

nomenen: in het geestelijke, het goede en het ware; en in 

het natuurlijke, het actieve en het passieve; er is niets in 

de schepping mogelijk dat niet het resultaat is van deze 

twee universele vormen, die voor elke tot stand brenging 

samengaan in een huwelijk. 

Bepaalde algemene wetten van de invloeiing moeten 

worden meegedeeld: influx of invloeiing is zowel recht-

streeks als indirect en dit zowel in de natuur als in de 

mens. 

De kracht van het scheppen gaat voort van de Eerste via 

bemiddelenden tot uitersten; er is een ononderbroken be-

middeling door continue en discrete graden. 

Alle goddelijke invloeiing in deze schepping gaat van 

eersten naar laatsten, en door verbinding met laatsten, 

door bemiddelingen; de hele schepping is uitgebeeld in 

uitersten, en alle goddelijke werking gaat voort tot uiter-

sten en schept daar en werkt. 

Alle ordening gaat van eersten naar uitersten, en de uiter-

sten worden de eersten van elke volgende orde; alle din-

gen van een tussenliggende orde zijn de uitersten van een 

vorige en de eersten van een latere orde. 

De Goddelijke orde blijft nooit in het midden en schept 

daar iets zonder een uiterste; maar wanneer het in zijn ui-

terste staat is, dan vormt het.  

Influx of invloeiing wordt niet bewerkstelligd door con-

tinuïteit, maar door overeenstemmingen, dus door dis-

crete of gescheiden graden; influx past zich aan de op-

name ervan aan en past zich aan uitvloeiing aan. 

De opname is volgens een overeenstemming in het ont-

vangende vat, dus volgens vormen en staten of toestan-

den, en wordt de wederzijdse invloeiing genoemd; als 

een ontvangend vat niet is aangepast aan de eerdere din-

gen die invloeien, is er geen opname van hun invloeiing.  

Door de invloeiing lijken de ontvangers te leven of te be-

wegen vanuit zichzelf. 

In het Oneindige zijn oneindige dingen oneindig één; 

vandaar dat de variëteiten in de schepping voortkomen 

uit de oneindige dingen in God-Mens. 

Het leven is één, omdat het goddelijke altijd hetzelfde is 

in de grootste en het minste; maar dit leven wordt ont-

vangen in vaten die vervolgens de invloeiing bemiddelen 

volgens hun vormen, waardoor verschillende invloeiin-

gen ontstaan.  

De mens ontvangt invloeiingen van verschillende kwali-

teiten, goed of kwaad, door de hemelen of de hellen; va-

riatie moet dus niet alleen worden toegeschreven aan het 

ontvangende vat maar ook aan de invloeiing; dit wordt 

geïllustreerd door variëteiten van geluid en licht die wor-

den veroorzaakt door trillingen van ongekende diversiteit 

in verschillende media; maar deze variëteiten komen 

voort in uitersten door selectieve opname. 

Er is een algemene invloeiing van de Heer in alle dingen 

die in orde zijn.  

Dieren worden geregeerd door een dergelijke algemene 

invloeiing en de autonome werkingen van de ingewanden 

van de mens staan onder vergelijkbare invloeiing.  

Maar omdat mensen, wat hun geest betreft, zijn afgewe-

ken van de scheppingsorde, moeten ze worden geregeerd 

door een ‘specifieke invloeiing’ die wordt veroorzaakt 

door geesten en engelen. 

Een kleine verhandeling van de geschriften is gewijd aan 

een bespreking van drie theorieën over invloeiing: fy-

sieke invloeiing - van natuurlijke objecten in de geest - 

wordt verworpen als gebaseerd op zintuiglijke waarne-

mingen; geestelijke invloeiing, die door enkelen ‘toeval-

lige oorzaken' worden genoemd, wordt geaccepteerd, 

omdat de ziel, als een geestelijke substantie, aan het 
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materiële lichaam voorafgaat en dientengevolge in het 

laatste lichaam zou moeten vloeien. 

Vooraf ingestelde harmonie blijkt te rusten op de valse 

veronderstelling van een volledige parallel tussen ziel en 

lichaam.  

De heersende onduidelijkheid over geestelijke invloeiing 

is te wijten aan de mening dat het geestelijke een zuiver-

der natuurlijke is, en aan de onwetendheid over wat de 

ziel en de geestelijke wereld zijn, en over de middelen 

waardoor God in de geest van de mens invloeit. 

 

 
 

DE LERING VAN DE OVEREENSTEMMING 

 

De studie en het nut of gebruik van overeenstemmingen 

of symbolen in de oudheid kwam voort uit de kwaliteit 

van waarnemen van de oudste kerk waarvan de mensen 

de natuurlijke wereld zagen als een spiegel van het gees-

telijke; deze inzichten werden bewaard in het Oude 

Woord, dat werd geschreven in abstracte overeenstem-

mingen. 

In de Oude Kerk werd de kennis van overeenstemmingen 

en uitbeeldingen de wetenschap der wetenschappen; en 

dit werd vooral in Egypte en Azië gecultiveerd.  

Deze kennis werd later verdraaid in magie en afgoderij, 

maar het betekenisvolle schrift werd de gewaardeerde 

stijl in de oude wereld; het Hebreeuwse woord werd ge-

schreven in zuivere overeenstemmingen, maar de Joden 

wisten niet wat de ware betekenis ervan was. 

De lering van overeenstemmingen als zodanig was niet 

bekend bij de christenen, hoewel de Heer in gelijkenissen 

onderwees en Paulus zijn toevlucht nam tot allegorieën; 

maar het gebruik van zinnebeeldige voorstellingen en 

symbolen is universeel; in verminkte vormen werd de 

doctrine bewaard in de christelijke traditie, zoals in de 

bijgelovige mystieke ‘signatuurleer’. 

Toen de filosoof Swedenborg echter de behoefte voelde 

om op een bepaalde manier  de perfectie van de superi-

eure graden van de natuur en van organische vormen in 

termen van een lagere graad, te beschrijven en te verhef-

fen tot een nieuwe betekenis, nam hij zijn toevlucht tot 

het gebruik van termen als ‘bij uitstek’ of ‘naar analogie’; 

later neemt hij de huidige term aan, ‘universele wiskunde' 

en wil hij een universele of filosofische wiskunde con-

strueren op basis van een synthese van alle wetenschap-

pen en op de analogieën tussen onderscheiden graden. 

In zijn werk 'Hiëroglyfische sleutel tot natuurlijke en 

geestelijke verborgenheden door middel van uitbeeldin-

gen en overeenstemmingen’ van 1744, schetst hij een 

eenvoudig systeem van symbolische logica, parallel aan 

de relaties van de fysieke wereld met de mens, en van de 

mens met God, enz.  

Toen hij werd geïntroduceerd in de geestelijke wereld, 

kreeg de wetenschap van overeenstemmingen de volle 

aandacht en in de geschriften worden de overeenstem-

mingen van de letterlijke betekenis van het Woord ont-

vouwd om de structurele innerlijke betekenis te onthullen 

waardoor de goddelijkheid en geestelijke intentie van de 

Bijbel worden onthuld. 

Kennis van overeenstemmingen is echter slechts een 

middel van het bevestigen van geestelijke waarheden; en 

alleen het gebruik van zulke analogieën moet in redene-

ringen worden vermeden. 

Door het principe van overeenstemmingen wordt de be-

trekking van de natuurlijke wereld tot de geestelijke en 

de verschijnselen van de geestelijke wereld, begrijpelijk. 

Overeenstemming kan worden gedefinieerd als het ver-

schijnen van wat innerlijk is in wat uiterlijk is, dus de 

weergave ervan. 

Verschillende principes met betrekking tot overeenstem-

ming worden in de geschriften gegeven; de schepping 

van de wereld vond plaats volgens overeenstemmingen; 

influx is volgens overeenstemmingen; overeenstemming 

biedt een verbinding met het Goddelijke en de samenvoe-

ging van de twee werelden. 

Macht huist in correspondenties; wedergeboorte betekent 

een afname van de eigen geest van de mens tot en in over-

eenstemming met de hemel; overeenstemming berust 

hoofdzakelijk op functie of nut, en op de tweede plaats 
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op structuren. 

Overeenstemming als term wordt hoofdzakelijk toege-

past op een relatie tussen twee of drie afzonderlijke gra-

den; maar in bredere zin kan het worden toegepast op ho-

mologieën of overeenkomsten die bestaan tussen indivi-

duen of soorten of tussen vegetatieve, dierlijke of mense-

lijke organismen; of op de relatie tussen de mens en de 

kosmos, of tussen microkosmos en macrokosmos, dit 

leidt soms tot vergissingen. 

Poëtische analogieën vergelijken een jaar met een levens-

duur, of een lichaam met een machine, zonder rekening 

te houden met een invloeiing of discrete of gescheiden 

graden. Overeenstemming kan ook worden toegeschre-

ven aan tegenstellingen, zoals tussen hemel en hel.  

 

DE LEER VAN DE MICROKOSMOS.  

 

Geen eindige substantie, staat of ding kan ooit hetzelfde 

zijn als enig ander; maar het Goddelijke is in het grootste 

en het minste hetzelfde. Zijn beeld is in het universum als 

in een spiegel of een vorm van Goddelijke orde. 

De natuur weerspiegelt in zijn werking Zijn eenheid; dus 

de elementaire aard ervan is zowel in de grootste dingen 

als in de minste, gelijk aan zichzelf, zowel in de wereld 

als in een minuscuul deeltje. 

De mens is ook het overzicht en de samenvatting van alle 

natuurlijke en geestelijke graden, en het brandpunt of fo-

cus van hun activiteiten. 

Het lichaam van de mens is daarom een microkosmos, en 

zijn drie vormen van bloed stemmen overeen naar analo-

gie met de drie atmosferen, waaraan de zintuigen ook zijn 

aangepast. 

Zijn ziel is een 'micro-ouranos' of kleine hemel, gevormd 

uit geestelijke substanties en aangepast om te reageren op 

alle geestelijke krachten. 

Omdat de leer van de overeenstemmingen op alle gebie-

den van toepassing is, worden sommige fasen ervan be-

handeld onder de noemer morfologie - de wetenschap 

van vormen. 

 

MORFOLOGIE – Vormenleer 

 

Substanties onderscheiden zich door hun vormen; over 

het algemeen zijn de samengestelde dingen van de natuur 

samengesteld uit bestanddelen van een hogere graad. 

In de poging aan te tonen dat de oorsprong van vormen 

niet van de meest eenvoudige of imperfecte is, maar van 

de meest complexe of perfecte, schetste Swedenborg in 

zijn werk over 'De Vezel' een leerstuk over vormen, dat 

ook zijn groeiende idee over discrete graden illustreerde.  

De laagste en meest algemene vorm wordt gegeven als 

de hoek; de volgende het eeuwig hoekige, dat wil zeggen 

de cirkelvorm of bolvorm; daarna vinden we de eeuwige 

cirkel, of de spiraal; vervolgens een eeuwigdurende spi-

raal, de vortex genoemd; en de hoogste natuurlijke vorm 

wordt dan afgebeeld als de eeuwigdurende spiralende 

werveling die in elk punt een centrum heeft en moet wor-

den opgevat als de oorsprong van alle andere natuurlijke 

vormen.  

Deze eerste natuurlijke vorm noemt hij daar de 'hemelse', 

omdat dit het principe is van alle hemelse werking; maar 

boven alle natuurlijke vormen staat de geestelijke vorm, 

die relatief oneindig is en voorbij ruimte en meetkunde – 

het is vorm in het abstracte; toch is het eindig en afgeleid 

van de goddelijke vorm, die puur oneindig is. 

Swedenborg merkt hier ook op dat hoewel de reeks na-

tuurlijke vormen, van de hemelse tot de hoekige, net als 

in het werk Principia, ‘eindige', dus gewoon dode vormen 

van beweging zijn, maar de geestelijke vorm kan door 

invloeiing de kosmische vormen van de natuur  binnen-

treden en stuurt en organiseert ze dus in 'vitale vormen' 

van nut. 

Een engel, of de ziel van een mens, bestaat dus uit zowel 

de hoogste natuurlijke als de geestelijke vorm. 

De geschriften laten ook zien dat de oorsprong van vor-

men niet vanaf de meest eenvoudige is, maar van de 

meest complexe en perfecte; naarmate de schepping evo-

lueert naar uitersten door de opeenvolgende aanpassing 

van deze primitieven of eersten, zijn de samenstellingen 

die worden gevormd algemener, grover en passiever; al-

les wat verdeeld is, is steeds meervoudig, niet eenvoudi-

ger. 

De allerhoogste oorsprong van alle vormen is de Godde-

lijke Mens.  

In wezen hebben alle eindige dingen een streven in de 

richting van de menselijke vorm, en hebben de neiging 

haar beeld te tonen; daarom zien we een homologie in 

alle schepselen, vooral in organische vormen. 

De nieuwe filosofie wordt in wezen gekenmerkt door het 

concept van de Goddelijke Mens als de ziel - of liever, 

het leven - van het universum; alle dingen, zelfs de ele-

menten van de natuur met hun actieve en passieve wezen, 

nemen deel aan zijn beeld en hebben de neiging om Zijn 

gelijkenis af te beelden.  

Alle vormen dalen bij graden af van de geestelijke Zon 

en zelfs de vormen van de dode natuur zijn te danken aan 

de scheppende krachten van het geestelijke in uitersten. 

Het is ook het geestelijke dat als ziel het beeld van de 

schepping oplegt aan de zaken van de aarde en de twee 

algemene vormen toont: het natuurlijke en het geestelijke 

- in de twee rijken van het planten- en dierenleven. 

 

DE LEER VAN DE GROOTSTE MENS.  

 

De engelenhemel als geheel vormt, vanuit de aanwezig-

heid van het Goddelijke dat daarin voortgaat als Ziel of 

Leven, een Grootste Mens - vorm van nutten; elk gezel-

schap van engelen en elke menselijke gemeenschap - 

voor zover die perfect is - is georganiseerd ten aanzien  

van het nut ervan in een vorm die overeenkomt met het 
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menselijk lichaam met zijn innerlijke dingen; en de indi-

viduele mens ontvangt zijn lichamelijke vorm krachtens 

een overeenstemming met die Grootste Mens 

Elke gemeenschap, land of kerk is een grotere vorm van 

de individuele mens; het menselijk ras op deze aarde kan 

ook worden gezien als een mens in grotere vorm; de kijk 

op de geschiedenis van de Nieuwe Kerk is daarom van 

organische aard.  

Homo Maximus, tekening door Ton Gravelijn. 

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS 

 

Omdat het individu is geschapen naar het beeld van God-

Mens, en ook een microkosmos of kleinere vorm van de 

gemeenschap als geheel is, volgt zijn leven en ontwikke-

ling de stappen waarmee het menselijk ras op deze aarde 

voortging. 

Deze samenvatting van staten impliceert dat het ras zijn 

kindertijd had, zijn jeugd en zijn geleidelijke opgang naar 

volwassenheid; deze staten worden weerspiegeld in de 

culturele ontwikkeling van de mensheid en van elke na-

tie; de geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis 

van zowel denken als gemoedsaandoening; elk denkveld, 

elk gebruik of elke functie, elke discipline of wetenschap 

heeft een eigen geschiedenis; maar het interne aspect van 

de geschiedenis wordt getoond in de geschriften in de le-

ring betreffende de vijf opeenvolgende organisaties of 

kerken, die ook de geschiedenis van de geestelijke wereld 

in herinnering brengt en onthult; want de toestanden van 

het ras op aarde zijn afhankelijk van de toestanden van de 

geestenwereld en vice versa.  

In feite wordt de geschiedenis van naties in vrede en oor-

log zelfs vandaag, in elk detail, door overeenstemmingen 

beheerst door toestemmingen en voorzieningen van het 

Goddelijke; en elke natie heeft nu, zoals in Bijbelse tij-

den, een geestelijke overeenstemming, hoewel niet be-

kend bij de mens. 

De onschuld, spontaniteit en opmerkelijke leer- en waar-

nemingskrachten die een kind kenmerken, vinden hun 

herhaling in een overeenkomstige periode van het ras 

vóór de geregistreerde geschiedenis - een hemels tijdperk 

van rechtschapenheid en wijsheid van leven, een tijdperk 

dat de klassieke dichters 'de gouden eeuw' noemden, wat 

de Schrift symboliseert als een verblijf van Adam in het 

paradijs, en dat in de geschriften, de oudste kerk wordt 

genoemd.  

Onze filosofie van de geschiedenis omvat het denkbeeld 

dat de mensheid, zelfs in zijn pre-adamitische staat, zon-

der zonde is geschapen en dat het zich ontwikkelde van 

een natuurlijke naar een geestelijke en vervolgens tot een 

hemelse staat, en dat het later werd bedorven en wegge-

voerd door de eigenliefde en door de verlokkingen van 

de materiële beschaving. Omwille van zelfverdediging 

werden koninkrijken en imperiums gevormd. 

 

GODDELIJKE VOORZIENIGHEID  

 

De historische voortgang van het menselijk ras kan niet 

goed worden begrepen zonder de erkenning van een God-

delijke regering die niet alleen universeel is, maar in alle 

details van het leven aanwezig is; er bestaat niet zoiets als 

toeval. 

Dit houdt geen fatalisme of determinisme in, want de 

wetten van voorzienigheid en toestemming beschermen 

de geestelijke vrijheid van elk mens, zelfs als hij ervoor 

koos permanent in een zelfgemaakte hel te leven.  

De wetten van toestemming zijn ook wetten van Godde-

lijke voorzienigheid, en in Zijn bestuur van het ras houdt 

de Heer kwaad tegen kwaad in balans. 

De mens wordt niet alleen rechtstreeks door de Heer ge-

regeerd, maar ook door een bemiddelende invloeiing 

door de geestelijke wereld. 

Toen de goede wil van de mens samen met zijn primi-

tieve waarnemende wijsheid ten onder ging, moest ook 

zijn verstand worden ontwikkeld als de basis van zijn 

geestelijk herstel.  

Dit vereiste instructie door middel van een Goddelijke 

openbaring van geestelijke waarheden door aangewezen 

profeten, zodat het Goddelijke ontwerp - de vorming van 
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een hemel vanuit het menselijk ras - kon worden ver-

spreid, in de vorm van de Bijbel en de leer van de speci-

fieke kerk die deze geopenbaarde waarheid bezit, en aan 

de algemene kerk die bestaat uit alle zielen die behouden 

kunnen worden in elk ras of religie. 

Het oeroude 'Oude Woord' was verloren gegaan, de waar-

heden ervan meestal verdraaid in mythen van een veel-

godendom; maar delen ervan worden bewaard in zijn 

pure vorm als bedachte of legendarische geschiedenis in 

(Genesis 1-11).  

In het Oude Testament waren Goddelijke verborgenhe-

den vertegenwoordigd in de feitelijke geschiedenis van 

Israël en in duistere profetieën; het Woord van God was 

in eerste instantie ingebed in natuurlijke overeenstem-

mingen; maar in de volheid van de tijd incarneerde God 

Zelf op deze aarde in Zijn Persoon, als Jezus Christus van 

wie gelijkenissen en leringen worden bewaard in het 

Nieuwe Testament.  

Zijn komst in het vlees was noodzakelijk, omdat macht 

in uitersten ligt.  

Bij de voltooiing van het christelijke tijdperk werd de 

geestelijke betekenis van het Woord onthuld door de leer-

stellige geschriften van de geïnspireerde wijze mens, 

Emanuel Swedenborg, voor het nut van de Nieuwe Kerk 

die de kroon van de kerken zou moeten zijn. 

 

PSYCHOLOGIE 

 

De menselijke vorm daalt geleidelijk af van de Heer door 

de hemel in de natuur en geeft een ziel aan alle levende 

dingen; deze ziel is nut, dat voorafgaat aan de lichame-

lijke organen en die inderdaad ook vormt. 

Het beeld van de schepping – de vormende essentie en de 

organiserende drang – is van het geestelijke; alle organi-

sche schepping op de planeten van deze wereld wordt be-

werkstelligd door de invloeiing van iets geestelijks als 

een ziel in zaken die overeenkomen en aangepast zijn om 

te bekleden en te ontvangen; maar er zijn graden van wat 

geestelijk is. 

Menselijke zielen bevatten alle geestelijke graden - het 

geestelijk-natuurlijke, het geestelijke en het hemelse - die 

in hun volgorde de potentiële gebieden vormen voor een 

bewust bestaan voor mensen en geesten; deze graden 

worden door de Heer gerangschikt vanuit een diepste of 

hoogste graad die nooit door mens of engel wordt waar-

genomen - een binnenste waarin de Heer rechtstreeks in-

stroomt. 

Dieren ontlenen hun ziel - een natuurlijke aandoening - 

alleen aan de geestelijk-natuurlijke graad; in feite missen 

ze ook de hoogste ondergraad van het geestelijk-natuur-

lijke - wat betekent dat ze niet in staat zijn tot rede en tot 

een onsterfelijk leven. 

De zielen van planten komen ook uit de geestelijk-na-

tuurlijke graad, maar van het uiterste ervan, waar slechts 

voldoende leven blijft om een schijn van leven te 

vertonen. Door de verschillende gebieden van organische 

schepping, stijgt het nut van alle dingen op naar hun 

Schepper; maar deze opgang is alleen mogelijk door de 

steeds perfectere vormen van de menselijke geest, waarin 

het geestelijke zichzelf permanent kan vormen met be-

trekking tot ruimte- en tijdrelaties, en dus geïndividuali-

seerd kan worden als een onsterfelijk, bewust wezen.  

De mens moet op aarde worden geboren; een geest of en-

gel kan niet rechtstreeks in de geestelijke wereld worden 

geschapen, want geestelijke scheppingen zijn niet perma-

nent tenzij ze worden gevormd in een natuurlijk orga-

nisme. 

De psychologie, in alle praktische aspecten en educatieve 

consequenties ervan, moet daarom ook worden bestu-

deerd met verwijzing naar de lichamelijke structuren van 

de mens, zintuiglijke ervaringen en zenuw- en klierreac-

ties. 

De theologische geschriften maken duidelijk dat tijdens 

het leven op aarde de geestelijk-natuurlijke graad van de 

geest van de mens werkzaam is in de natuurlijke organis-

men van de hersenen en het lichaam; het mentale leven, 

zowel vrijwillig als zintuiglijk, is gecentreerd in de her-

senen, hoewel de geest in het hele lichaam aanwezig is. 

De geest is geen fysieke vorm, maar een geestelijke sub-

stantie, die is georganiseerd in het innerlijk van het li-

chaam, en verwijst naar zowel zintuiglijke ervaringen en 

motorische impulsen.  

Het denken en de wil komen van het geestelijke; natuur-

lijke substanties kunnen niet denken. 

 

DE RELATIE TUSSEN ZIEL EN LICHAAM 

 

De gemeenschap van ziel en lichaam wordt dus niet be-

invloed door enige fysieke invloeiing of door enige actie 

van het lichaam op de geest of ziel; want het lagere kan 

het hogere niet beïnvloeden en het natuurlijke kan het 

geestelijke niet binnenstromen; toch kan de ziel zich aan-

passen aan de veranderingen van de zintuigen van de her-

senen en mentale waarnemingen en denkvoorstellingen 

vormen; het kan ook de afgifte van de energie meten die 

daar is opgeslagen en vanuit een intelligente drang het 

naar gemotiveerde of levende handelingen leiden, en kan 

zo het lichaam activeren. 

 

DE LIMBUS  

 

Om de individualiteit van de mens na de dood te behou-

den en de vormen van de lichamelijke herinnering vast te 

leggen, trekt hij met zich, vanuit de meer zuivere substan-

ties van de natuur die in het lichaam met de natuurlijke 

geest waren verbonden, een bewaarplaats voor zijn geest.  

Deze natuurlijke limbus of deze grens-substantie is het 

dichtst bij het geestelijke en vergaat niet met de rest van 

het lichaam; het is ook niet volledig gescheiden van de 

onsterfelijke geest, maar trekt zich alleen terug; om als 
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een huid-achtige bedekking te dienen voor zijn spirituele 

lichaam.  

Geen engel of geest kan rechtstreeks in de geestelijke we-

reld worden geschapen; er waren geen geschapen enge-

len in de aanvang. 

Swedenborg betoogde in zijn filosofische werken vaak 

de noodzaak van de acceptatie van een natuurlijke grond 

voor de onsterfelijkheid van de ziel; hij was van mening 

dat het geestelijk vloeiende, een uiterst levenskrachtig 

vloeiende van het lichaam was - een essentie gevormd uit 

de binnenste aura, van levenloze aard en immuun voor 

essentiële mutaties van buitenaf – dit kan in algemene zin 

de ziel van het lichaam worden genoemd.  

Deze natuurlijke ziel, verwekt in de klieren van de her-

senschors, en getransporteerd door de zenuwen, de klie-

ren en de bloedbaan, is de vormende substantie van het 

lichaam; maar het helpt ook bij de organisatie en werking 

van de natuurlijke geest tijdens het aardse leven, en is 

heeft de hoedanigheid om alle ervaringen vast te houden.  

Deze essentie is uiterst perfect en elastisch en gaat ver 

boven de afbrekende krachten uit van de lagere natuur, 

zodat het zijn menselijke vorm en identiteit niet verliest 

door de dood. 

Ook in de geschriften wordt een een dergelijk levens-

krachtig vloeiende of 'animale geest' die door de zenuwen 

stroomt, beschreven en beschouwd als fundamenteel 

voor onze toekomstige kennis van het lichaam. 

Als de meest innerlijke natuurlijke essentie, die alleen 

door abstracties kan worden gedefinieerd, wordt de lim-

bus in vergelijkende bewoordingen beschreven als de' 

geestelijke vloeistof ' van de economie; de innerlijke na-

tuurlijke dingen van het lichaam komen overeen en har-

moniëren met de geest, en het zuiverder bloed, dat door 

sommigen de animale geest wordt genoemd, wordt ge-

zuiverd in de wedergeboren mens. 

In het mannelijke zaad dat conceptie veroorzaakt, is er 

een overbrenging van de ziel van de vader in zijn volheid 

binnen zo’n grensgebied of zoom van de zuiverste dingen 

van de natuur, waardoor het lichaam in de baarmoeder 

van de moeder wordt gevormd.  

Deze limbus wordt naderhand gevormd als basis van de 

natuurlijke geest en wordt na de dood behouden als een 

natuurlijk opnamevat van het geestelijke lichaam; aange-

zien deze limbus een vastlegging is van het karakter van 

de mens, kan een verandering van de essentiële organisa-

tie alleen plaatsvinden in het materiële lichaam. 

De functie het levenskrachtige vloeiende, zoals de ani-

male geesten, die als de middelen van de plastische of 

vormende krachten van de geest wordt beschreven in de 

fysiologische werken van Swedenborg, en kennelijk be-

doeld in de geschriften; hij beschrijft de groei van het em-

bryo niet door 'voorvorming', net als zijn tijdgenoten, 

maar door 'epigenese' of opeenvolgende ontwikkeling 

van weefsels en leden. 

 

DE MENSELIJKE GEEST. 

 

De geest is niet zomaar een samenvloeiing van proces-

sen, maar is een geestelijk organisme, ontvankelijk voor 

het leven dat van God binnenvloeit, en dit leven wordt 

bemiddeld door de geestelijke en natuurlijke omgevingen 

van de mens.  

Vanaf de conceptie en geboorte zijn er in de mens drie 

afzonderlijke graden die achtereenvolgens kunnen wor-

den geopend of geïnstrueerd, zodat hij potentieel een na-

tuurlijke geest, een spirituele geest en een hemelse geest 

heeft; alleen de natuurlijke geest is het gebied van zijn 

bewuste leven zolang hij in deze wereld leeft.  

Het heeft ook drie opeenvolgende niveaus of graden: het 

zinnelijke met zijn lichamelijk geheugen, het midden na-

tuurlijke met zijn verbeeldingskracht en het redelijke 

waarin de mens binnengaat als hij volwassen wordt. 

De onderscheidende mens begint in het redelijke; de 

mens moet redelijk worden voordat hij door wederver-

wekking geestelijk kan worden.  

 

 
 

DE VRIJE KEUZE. 

 

De tweelingvermogens van redelijkheid en vrijheid wor-

den bij de geboorte bij elke mens geïmplanteerd en hier-

uit ontstaat zijn verantwoordelijkheid jegens God en de 

mens; het  

is in de redelijke geest dat de menselijke vrije keuze 

wordt uitgeoefend en het karakter van de geest of ziel van 

de mens wordt bepaald. 
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Het kwaad komt voort uit het opzettelijk misbruik van de 

mens door die twee vermogens; om de vrije wil van de 

mens te behouden, wordt zijn verstand of geest in een 

evenwicht gehouden tussen de invloeiing van hemel en 

hel en hij wordt altijd in het verborgene bijgestaan door 

engelen en geesten door wie zijn aandoeningen en de 

daaruit voortvloeiende gedachten worden geïnspireerd 

tot zijn acceptatie of afwijzing.  

De onsterfelijkheid komt voort uit het geschenk van die 

vrije wil.  

De natuurlijke geest ontvangt zijn aangeboren neigingen 

tot goed of kwaad door een opeengestapelde erfenis van 

zijn voorouders; en met betrekking tot zijn kennis van 

waarheid en valsheid, is het een beeld van de omgeving 

van de natuurlijke wereld.  

De mens is dus niet volledig verantwoordelijk voor de 

inhoud van zijn natuurlijke geest die hij bij de dood met 

zich meeneemt; aangezien het uiterlijke of lichamelijke 

geheugen is gebaseerd op gewaarwordingen die op aarde 

worden ervaren, kan het niet groeien nadat de lichame-

lijke zintuigen zijn vergaan, hoewel het behouden blijft, 

en met zijn aandoeningen dient als de uiterste substantie 

van het zuiver geestelijke lichaam, en dit is de geest of de 

geest die in het licht van de hemel als een volledig men-

selijke gedaante verschijnt. 

Het lichamelijke geheugen met zijn materiële of stoffe-

lijke ideeën ligt dus na de dood stil. Toch is het op aarde 

zo georganiseerd dat in de zelfopgelegde orde al zijn in-

nerlijke genegenheden, deugden en fouten zijn gewor-

teld.  

Het mentale leven van geesten wordt voortgezet in het 

innerlijk geheugen, dat is geordend in categorieën van 

staat in plaats van in ruimte-tijd gedachten, en wordt aan-

gedreven door de heersende liefde die de geest in vrijheid 

op aarde heeft verworven. 

 

REGENERATIE.  

 

Onthulde theologie is nodig om ons te informeren over 

het proces van wederverwekking, waardoor de twee ho-

gere graden van de geest onbewust worden geopend als 

nieuwe velden van motivatie en als de gebieden van een 

toekomstig engelenleven.  

Dit is mogelijk bij degenen die het kwaad van hun erfe-

lijkheid mijden als zonden tegen God. Door de wederver-

wekking ordent en transformeert de Heer de natuurlijke 

genegenheden, en maakt de liefde van het zelf en de 

liefde van de wereld ondergeschikt aan de liefde tot de 

Heer en liefde jegens de naaste. 

Erfelijke neigingen van allerlei soorten kwaad worden 

overgedragen in de laagste mentale graad - het geestelijk-

natuurlijke of de natuurlijke geest; alleen deze graad, die 

binnen het bereik van het bewustzijn van de mens ligt, 

kan worden verdorven - maar alleen door de mens zelf in 

het leven van het lichaam. 

De twee superieure graden van de geest zijn de actieve 

gebieden van het denken en de aandoeningen van enge-

len, en staan volledig onder de heerschappij van de ziel – 

correct zo genoemd.  

Dit binnenste - de ziel of menselijk innerlijke - is de on-

bewuste ontvanger van het leven dat rechtstreeks van 

God uitstroomt; het is een hogere geestelijke substantie, 

terwijl het verstand een lagere geestelijke substantie is; 

de ziel zelf, die buiten de inmenging of controle van en-

gel of mens staat, is de onkreukbare regulator en regeer-

der van zowel geest als lichaam.  

Het doel van regeneratie is een samenvoeging - of liever 

gezegd, toevoeging - van God en de mens; dit kan alleen 

wederzijds plaatsvinden door de openbaring van de God-

delijke Mens in het Woord waar Hij nu zichtbaar is. 

De Heer Jezus Christus is dus de oneindige verbinding 

waardoor God Zich kan verbinden met de mensheid en 

waardoor de ordelijke communicatie tussen ziel en li-

chaam die werd verbroken door het kwaad, kan worden 

hersteld samen met een ware redelijke filosofie. 

 

TOEPASSINGEN VAN DE FILOSOFIE 

 

Geen enkele filosofie heeft enig nut, tenzij het de leidraad 

voor gedrag kan worden; als ethiek moet het van toepas-

sing zijn op het morele leven waarin natuurlijke neigin-

gen worden beheerst door de rede; als een leer van waar-

den moet het oordelen over de graden van waarden; als 

leer van schoonheid toont het het nut van de beeldende 

kunst en de verbeelding; als sociaaleconomische leer ver-

wijst het naar de relatie van het individu tot zijn samen-

leving en de wetten ervan - want de samenleving is een 

grotere vorm van de mens.  

Alle uitgangspunten van de nieuwe filosofie zijn bij uit-

stek praktisch, hoewel de vorm ervan moeilijk te verstaan 

is; ze roepen op tot een herschrijving van de wetenschap-

pelijke werken van alle sociale wetenschappen.  

De leerstukken van: nut, van invloeiing, van de grootste 

mens en van discrete of onderscheiden graden, brengen 

een revolutie teweeg in de maatschappij en de moraal; de 

lering van overeenstemmingen overspoelt de velden van 

schoonheid en literatuur met een nieuw licht en introdu-

ceert nieuwe uitdagingen bij het interpreteren van het ge-

dachtengoed van de oudheid.  

De nieuwe psychologie van de geschriften onthult de ver-

borgen inhoud van de diepten van de menselijke geest in 

hun geordende lagen en functies; de kennisleer van de 

mens van de Nieuwe Kerk vereist een nieuw begrip en 

evaluatie van wat de natuurwetenschappen kunnen bie-

den; en een geestelijke doelmatigheidsleer, samen met 

alle andere grondbeginselen, creëert een nieuw concept 

van onderwijs. 

Inderdaad, een nieuw systeem van educatieve filosofie is 

essentieel voor de vooruitgang van de Nieuwe Kerk; zo-

wel de leer als de filosofie moeten worden opgeroepen 
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om de geordende ontwikkeling van de menselijke geest 

te begrijpen en te leiden, zodat de mens een vorm van nut 

kan worden.  

De geopenbaarde waarheid dat er innerlijke graden en 

diepere niveaus in de geest van de mens zijn, impliceert 

mogelijkheden voor geestelijk nut waarvan de wereld 

zich nog niet bewust is.  

De nieuwe psychologie van de geschriften geldt voor de 

verschijnselen van het mentale en psychische leven, maar 

traceert hun oorsprong zowel in oorzaken in de spirituele 

wereld als in natuurlijke omstandigheden; deze unieke 

leer van ‘overblijfselen’, namelijk de aanhoudende staten 

van kinderlijke onschuld, verklaart de manieren waarop 

de vijf opeenvolgende staten van het kind kunnen worden 

gevoed en geleid zodat hij kan worden opgevoed en ge-

leid, niet alleen om zijn aandeel in het werk van de wereld 

te doen, maar voorbereid te zijn, op het eeuwige nut in de 

hemel.  

Alle denkwijzen van de wijsbegeerte zijn betrokken bij 

de leer van de nutten; niets is toegestaan - of zelfs moge-

lijk - in de schepping, dat niet van nut is voor het uitein-

delijke doel.  

De hele natuur met zijn opkomende koninkrijken is een  

theater, dat nutten vertegenwoordigt; de graden en vor-

men van de twee werelden zijn allemaal gericht in de 

mens als de kroon van de schepping, zodat ze, als nut ge-

bruikt in zijn onsterfelijke geest, kunnen opstijgen naar 

God. 

De lering betreffende onderscheiden graden, orde en 

reeks heeft een diepgaande toepassing op ethisch gedrag; 

voor burgerlijk nut moeten ze ondergeschikt zijn aan de 

morele principes van eerbaarheid en fatsoen, gebaseerd 

op de publieke opinie en rekening houdend met de 

naaste; en het morele leven moet worden gemotiveerd 

door geestelijke aandoeningen. 

De natuurlijke andoeningen die in alle morele deugden 

voorkomen, moeten het middel worden waardoor liefda-

digheid en geestelijke liefdes worden toegepast in de con-

flictsituaties van het leven; want naastenliefde, die voort-

komt uit liefde voor de Heer, is handelen vanuit gerech-

tigheid met oordeel, in onze plichten jegens de samenle-

ving.  

Het universele principe dat alle dingen van de orde be-

trekking hebben op het goede en het ware of met het ac-

tieve en het passieve, of reactieve, illustreert de noodza-

kelijke combinatie van wil en begrip in alle dingen van 

het leven, en plaatsen in de kern van de moraal van de 

Nieuwe Kerk de echtelijke liefde van man en vrouw.  

Onze plichten jegens de naaste worden begrijpelijk ge-

maakt door de verhelderende leer van discrete of onder-

scheiden graden, zodat onze verplichtingen stapsgewijs 

kunnen opstijgen van louter persoonlijke vriendschap of 

een ouderlijke liefde tot een liefde voor onze gemeen-

schap, ons land, onze kerk en zo een liefde worden die 

schouwt naar het eeuwige goede van allen, of naar het 

heil van zielen in het hemelse koninkrijk, - een liefde tot 

de Heer Zelf. 

 

 
 

DE STAD VAN GOD 

 

Het uiteindelijke doel, zowel op aarde als in de hemel, is 

het vestigen van de Goddelijke orde onder engelen en 

mensen.  

Dus onze filosofie, zoals die van Swedenborg, leidt, als 

door een Goddelijke synthese naar de leer van de Nieuwe 

Kerk, waarbij de Heer door Zijn laatste komst de geest 

van de mens kan informeren, hervormen en wederver-

wekken voor een religieus leven en actief nut en bruik-

baarheid in deze wereld en de volgende; en zo Zijn 

nieuwe Jeruzalem opbouwt. 
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