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In deze speciale digitale editie van Swedenborgiana  

vindt u achtereenvolgens: 

 

Pag. 1 – 2 & 42: Bibliografische schets en wetens-

waardigheden over Swedenborgs Droomdagboek,  

samengesteld door Guus Janssens. 

Pag. 3 – 9: Swedenborgs Innerlijke Reis,  

inleiding tot het Droomdagboek door de  

Amerikaanse psycholoog Dr. Wilson van Dusen. 

Pag. 9 – 10: over Wilson van Dusen. 

Pag.11 – 41: Swedenborgs Droomdagboek,  

de gehele tekst van de éérste Nederlandse vertaling 

door Henk Weevers. 

Pag. 42: over het vervolg: 

Swedenborgs Geestelijk Dagboek 

 

Swedenborgs Droomdagboek 
 

Buitengewoon verslag  van de transformatie 

van een wetenschapper in een ziener. 

(1743/’44) 

 

De titel Droomdagboek [Drömbok / Journal of Dreams]  

wordt vaak verward met Swedenborgs Geestelijk  

Dagboek [Spiritual Diary].  

Toch zijn het geheel op zich staande werken. 

 

Het gehele boek en de inleiding werden in 3 edities van 

het tijdschrift Swedenborgiana gepubliceerd in 2011. 

Door het Swedenborg Boekhuis in het Droomdagboek 

nu ook digitaal toegankelijk gemaakt en wordt U hierbij 

gratis aangeboden. 

U mag het printen, kopiëren of doorsturen zoveel U wilt, 

want alle teksten op onze website én in het tijdschrift  

zijn vrij van copyrights ! 

N© no copyrights ! 
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De titel Droomdagboek 

[Drömbok  / Journal of 

Dreams] wordt vaak  

verward met zijn  

Geestelijk Dagboek  
[Spiritual Diary].  

Toch zijn het geheel op 

zich staande werken. 

 

Het Droomdagboek 

[Drömbok] is het oudste 

en bevat de eerste reeks 

dromen die Swedenborg 

in de jaren 1743/44 neer-

schreef in het Zweeds.  

In deze periode vindt zijn 

roeping tot schrijfknecht van de Heer plaats.  

Hij verbleef toen ook een periode in Holland [Delft]. 

 

Het Geestelijk Dagboek spreidt zich uit over een periode 

van 25 jaren, en is in het Latijn geschreven, vanaf 1747 

tot aan het einde van zijn leven, maar het werd niet door 

Swedenborg gepubliceerd. 

Deze serie dromen is in het [oud] Nederlands vertaald 

door Anton Zelling in de jaren 1950-’60 en omvat vier 

lijvige boekbanden, met in totaal 6110 paragrafen over 

2458 bladzijden, getiteld:  

Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen. 

 

Het Droomdagboek [Drömbok] is nooit eerder in het 

Nederlands vertaald, om verschillende redenen.  

De vertaler van het grootste deel van Swedenborgs ge-

schriften, A. Zelling, was van mening dat geschriften die 

niet in het Latijn waren geschreven, ook niet tot de geïn-

spireerde werken behoorde; daarom gaf hij voorrang aan 

vertalen uit het Latijn. 

 

Anderen maakten bezwaren tegen het vertalen van het 

Drömbok ‘uit piëteit’, omdat het hier om een privé ge-

schrift zou gaan, dat kennelijk niet bedoeld was om gepu-

bliceerd te worden. 

Zij worden in die opvatting gesteund vanwege de schrijf-

stijl [korte notities in het Zweeds], en vanwege het feit dat 

een gedeelte van Swedenborgs beschrijvingen van zijn 

dromen, kort na zijn dood door erfgenamen zouden zijn 

vernietigd.  

Het Geestelijk Dagboek [OLO] begint met nummer 149, 

gedateerd 1747, 9 Oktober, omdat in het Latijnse manu-

script een gedeelte ontbreekt.  

Uit de periode ná het Droomdagboek, van 1744 tot 1747, 

zijn dus geen beschrijvingen van dromen beschikbaar. 

 

Over het niet publiceren uit piëteit, maakt Wilson van 

Dusen enkele opmerkingen, zoals:  

 

 

“Het droomdagboek is relatief verwaarloosd door Swe-

denborg wetenschappers omdat zij niet volledig aanvoel-

den waarop het betrekking had.  

Er was enig schandalige praat toen dit voor het eerst 

werd gepubliceerd in het origineel Zweeds, vanwege een 

paar seksuele verwijzingen.  

De enige complete Engelse editie had alle seksuele pas-

sages in het Latijn. Het schandaal was dwaas.” 

In de inleiding elders in dit tijdschrift legt Van Dusen uit 

wat hij daarmee bedoeld. 

 

Inmiddels zijn er verschillende niet gecensureerde verta-

lingen van het Drömbok verschenen in het Engels, 

Zweeds, Frans en Duits. 

De oudste Engelse vertaling is 

uit het Zweeds en gemaakt door 

J.J.G. Wilkinson in 1860. 

 

Een meer recentere vertaling is 

in het Frans:  

SWEDENBORG 

Le Livre des Rêves  

Journal des Annees 1743/44;  

ISBN: 2900269377;120 pag.  

Uitgegeven en vertaald uit het 

Zweeds door Regis Boyer,  

in 1985. 

 

 

In 1986 publiceerde de Swedenborg Foundation USA: 

Emanuel Swedenborg’s Journal of Dreams 
The extraordinary record of the transformation  

of a scientist into a seer . . .  

[194 p; ISBN 100877851336] 

 

Voor deze uitgave werd de 

vertaling uit 1860 van J.J.G. 

Wilkinson gemoderniseerd door 

Dr. W. Woofenden, en voorzien 

van een deskundige inleiding 

door Dr. Wilson van Dusen.  

 

In deze en volgende edities van  

Swedenborgiana vindt u de tekst 

van die inleiding en het boek,  

in de Nederlandse vertaling van 

Henk Weevers 2011. 

 

______________________________________________  

 

Swedenborgs Droomdagboek. 
 

Het buitengewone verslag van de transformatie 

 van een wetenschapper in een ziener . . . 
______________________________________________  
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Wilson van Dusen over: 
 

Swedenborgs Innerlijke Reis. 
 

Het is een vreemde gewaarwording om iemands droom-

dagboek overhandigd te krijgen. Het is een compliment 

dat men de intieme geheimen van iemands leven toever-

trouwd krijgt. Maar het is een dubbelzinnige situatie, 

want deze intieme geheimen zijn geschreven in een 

vreemde en nauwelijks begrijpelijke taal.  

Het doel van deze inleiding is te helpen dit bijzondere 

verslag begrijpelijker te maken. 

Om te beginnen, was dit droomdagboek [DD], kennelijk 

niet bedoeld voor publicatie. Wij zijn bevoorrecht om een 

zeer persoonlijk verslag te zien, soms neergekrabbeld 

midden in de nacht, na een droom of een visioen. Omdat 

Swedenborg ons eigenlijk niet heeft uitgenodigd om dit te 

lezen, dienen wij dit materiaal met enig respect te behan-

delen. Wij zijn bevoorrecht hier iets te zien wat waar-

schijnlijk de oudste en langste serie dromen is die be-

schikbaar is in welke taal ook. Voor degenen die werke-

lijk geestelijke ontwikkeling willen begrijpen, zouden we 

geen toevalliger materiaal kunnen hebben gehad. Het 

dagboek werd geschreven toen Swedenborg, de weten-

schapper, net aan het veranderen was om een religieuze 

ziener te worden. Deze dromen tonen de ontwikkeling die 

later leidden tot zijn ervaringen van hemel en hel. Swe-

denborg zocht God innerlijk te ontmoeten en deze dro-

men geven een glimp weer van de dialogen van verande-

ringen in deze ontmoeting. Terwijl hem zijn grootste 

wens werd gegeven, leidde het goddelijk antwoord hem 

ook tot persoonlijke veranderingen die hem zouden hel-

pen het Goddelijke te ontvangen. 

 

Wat is een droom?  

Degenen die dit niet nauwkeurig hebben bekeken, be-

schouwen het als een soort nutteloze verbeelding die 

zichzelf uitrolt wanneer we niet gefocust zijn op de echte 

wereld. Zulke mensen zien hun eigen levenslange produc-

tie van zo’n acht dromen per nacht over het hoofd. Dro-

men zijn dramatische uitbeeldingen van de basisonder-

werpen van het leven van een individu. Het is de moeilij-

ke symbolische taal ervan die iedereen afkerig maakt 

behalve de noeste onderzoeker. Stel dat je een droomma-

ker zou willen worden. Dan is dit wat je moet doen. Je 

hebt een intieme relatie met iemand. Jouw taak is het om 

te wachten tot hij slaapt en hem dan een intiem verslag 

aan te bieden met betrekking tot de essentiële dingen van 

zijn leven. Jouw intimiteit is zo subtiel en vol van gevoel 

dat je weet, bijvoorbeeld, dat zelfs een granenontbijt de 

betekenis heeft van een intieme familiebijeenkomst. Je 

weet ook meer dan de dromer. Je weet dat intieme fami-

liebijeenkomsten niet alleen plezierig zijn, het zijn ook de 

meest diepgaande werkingen van de wijze van de geeste-

lijke ontwikkeling van deze persoon.  

Maar in jouw wijsheid, wens je te spreken in een geco-

deerde boodschap die hem vrij laat. Zowel jouw intimiteit 

als jouw wens om hem vrij te laten zou je ernaar doen 

neigen om een symbolische taal of parabel te gebruiken, 

wat Swedenborg noemt ‘de taal der overeenstemmingen’. 

Maar er is nog een reden voor symboliek. Het is een zeer 

wijs gecomprimeerde taal die tegelijkertijd verschillende 

dingen kan zeggen. Je kunt tegelijkertijd op alle niveaus 

werken in en parabel, vanaf het alledaagse tot het hemel-

se. Dus, als droommaker, zal je met die persoon spreken 

vanuit de binnenste natuur van zijn leven in een symboli-

sche, dramatische taal van levende gebeurtenissen op een 

wijze die zijn vrijheid niet aantast. 

Laten we er een creëren.  

Momenteel is deze persoon verdwaald. Zijn geestelijke 

ontwikkeling groeit vanuit geregelde intieme bijeenkom-

sten zoals die aan de ontbijttafel. Hij weet dit helemaal 

niet. Hij denkt dat het alleen maar plezieriger is om ieder-

een samen aan het ontbijt te hebben. Hij heeft tijdelijk 

deze lijn van zijn geestelijke ontwikkeling verloren. Zijn 

aandacht wordt verspreid over andere zorgen. Wij moeten 

hem eraan herinneren. Dus hier is de droom. Hij valt in 

slaap en wij laten hem door deze ervaring gaan. Hij is in 

de keuken; het is een beetje donker (weinig inzicht); er 

haasten zich mensen langs hem heen (meer haasten dan 

wandelen, meer verspreiden dan bijeenkomen); een groot 

pak ontbijtgranen valt om en verspreidt zich in alle rich-

tingen (er gebeurt hier veel). Hij probeert het bij elkaar te 

verzamelen, dan wordt hij wakker. Deze samengevatte 

boodschap zegt, waar je staat, het is donker; mensen haas-

ten zich te veel en gaan uiteen. Je moet bijeenkomen. Het 

wordt voorgesteld als een granenontbijt omdat, voor hem, 

datgene waar het betrekking op heeft, niet al te belangrijk 

lijkt wanneer hij wakker is. ‘Ik weet niet waarom ik zo 

druk was met alleen maar ontbijtgraan bijeen te rapen’. 

Maar het gevoel in de droom was geheel het tegengestel-

de. Het was dringend om dit graan te verzamelen. Het 

gevoel in de droom is altijd correct. Op het ene niveau 

zegt het dat je leven uit elkaar valt en dat je het bijeen 

moet rapen. Op een dieper niveau wordt gewezen naar 

zijn geestelijke ontwikkeling en graan betekent innerlijke 

goedheden en waarheden (zie: Swedenborgs Hemelse 

Verborgenheden 7112).  

Hier is iets van een bood-

schap van de Ene die  in 

een intieme verbinding 

met ons leeft, de Ene die 

bezorgd is over de kwali-

teit van ons leven en ons 

toch in essentie vrij laat. 

Maar dit is een proces dat 

de meesten verwerpen als 

nutteloze verbeelding. 

Inderdaad een granen-

ontbijt. 
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Het basisproces dat onder dromen ligt is hetzelfde als de 

taal der overeenstemmingen wat Swedenborg later begon 

in te zien als de hoofdsleutel tot het verstaan van alle 

geestelijke zaken. In het ‘droomdagboek’ zien we Swe-

denborg deze taal beginnen te ervaren en te begrijpen. In 

feite toont het eerste deel van het dagboek dat Sweden-

borg al enige ervaring in deze zaken heeft gehad.  

Vanaf het begin begreep hij zijn dromen veel beter dan 

zijn tijdgenoten. Toch werd zijn begrip van deze taal der 

parabels steeds zekerder naarmate het dagboek vorderde. 

Dit wil niet zeggen dat de persoonlijke droombeelden van 

een individu en de overeenstemmingen in de Bijbel pre-

cies hetzelfde zijn, maar dat ze hetzelfde proces weerge-

ven. In de Bijbel spreekt de Heer tot de mensen in termen 

van intieme ervaringen van rassen van mensen, terwijl in 

het geval hierboven, het een spreken is tot een mens in 

termen van zijn eigen levenservaring.  

Het proces is hetzelfde.  

In feite is een van de centrale gevolgtrekkingen in het 

werk van ‘de Natuurlijke Diepte in de Mens’, dat dit pro-

ces, dat dromen beschrijft en verscheidene andere inner-

lijke processen, een inherent, natuurlijk proces. Iedereen 

heeft het, of hij nu wel of niet belang hecht aan symbo-

liek. Er zijn experimenten die aantonen dat het niet echt 

kan worden toegesloten. Dromen stopzetten als experi-

ment neigt ertoe dat dromen zich verspreiden in het 

waakbewustzijn. In feite is dit het meest fundamentele 

van alle processen die onder het bewustzijn liggen. Wat 

er ook gedaan wordt om aan het mentale functioneren 

grenzen te stellen of het te beschadigen, het zal alleen 

maar zorgen dat dit allerinnerlijkste proces zal ontwaken. 

Bijvoorbeeld, probeer alle zintuigelijke invloed af te 

schermen bij iemand die blind, doof en als een foetus in 

warm water drijft. Wordt zo’n persoon onbewust zonder 

alle zintuigelijke gegevens die hem georiënteerd houden? 

Zeker niet. De innerlijke natuurlijke symbolische droom-

maker komt naar boven met vlammende kleuren. De reli-

gieuze mens is vaak nalatig om de diepten van de mense-

lijke ervaring te beschouwen, verwerpt dromen en gelijk-

aardige staten als van twijfelachtig nut. Klinisch psycho-

logen maken er gebruik van maar zien zelden de religieu-

ze gevolgtrekkingen. Toegewijde volgelingen van Swe-

denborg zouden liever het feit dat hij zijn dromen bestu-

deerde, over het hoofd zien, juist in de tijd dat hij een 

ziener zou worden. Het is alsof we onze kennis in hokjes 

hebben verdeeld en er problemen mee hebben te zien, wat 

beschouwd wordt als een eenvoudige persoonlijke erva-

ring, ook bredere religieuze contexten heeft. Als we al-

leen zorg droegen voor onze persoon, hierboven, een 

diepere religieuze ervaring te geven, zouden we hem de-

zelfde droom hebben moeten geven. Toch blijkt het dat 

de droommaker zorgdraagt voor het hele scala van onze 

levenservaring. De boodschap voor onze persoon boven, 

is passend voor beter eten, meer bijeenbrengen dan ver-

spreiden, vrede naar zichzelf en zijn familie brengen en 

hem te laten terugkeren op zijn persoonlijke, natuurlijk 

geestelijke pad. 

Stel je het beeld voor dat je binnenin de intieme details 

van het leven bent van die persoon en je kunt beginnen 

dromen te verklaren. Het is geen intellectueel proces maar 

meer een van proberen de persoon aan te voelen. Het 

helpt zeer om te visualiseren dat je in dezelfde droom 

opgenomen bent, zodat je het gevoel krijgt wat er gaande 

is.  

 

 
 

Laten we dan eens kijken naar een van de dromen in 

Swedenborgs droomboek: 

[DD 18] 

‘Stond achter een machine die in beweging werd gezet 

door een wiel; de spaken verstrikten mij hoe langer hoe 

meer en voerden me omhoog, zodat het onmogelijk was te 

ontsnappen; werd wakker.’  

 

Swedenborg was een mijnbouwingenieur. Hij had vele 

zorgvuldige tekeningen van zulke machines gemaakt. Hij 

probeerde om de processen in de mijnindustrie te verbete-

ren en dit impliceerde nieuwe en betere machines. Laten 

we proberen de ervaring binnen te gaan om te zien of wij 

kunnen aanvoelen waar het over gaat. We staan achter de 

machine. Normaal zouden we ons veilig voelen en niet 

verwikkeld ín de machine. Het moet groot zijn. Grote in 

elkaar geschakelde wielen. O, o! We raken er hoe langer 

hoe meer in verwikkeld, gepakt door de spaken. Daar 

gaan we dan. Het is beangstigend. We zijn gepakt door de 

spaken en worden omhoog gevoerd. Er is geen ontkomen 

aan. Er is een hopeloos gevoel. We kunnen de grote wie-

len horen malen, bewegen, ons dragen, onverbiddelijk. 

Wat staat er te gebeuren? We worden wakker. 

Let op het drama. Eerst staan we er achter, minder be-

trokken, niet opgeheven. Dan worden we er in betrokken, 

opgeheven. Swedenborg de ingenieur kon erbij staan, niet 

omhoog meegevoerd worden. Dit is een van de eerste 

dromen in het dagboek. Hij werd gepakt en omhoogge-

voerd. Hoewel het best angstig kan zijn, is de gebruikelij-

ke conclusie van ‘omhoog’, is naar datgene wat hoger is, 

het geestelijke.  
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Wanneer we, als droommaker, wilden zeggen tegen Swe-

denborg: ‘Jij ingenieur! Je dacht dat je erbij kon staan en 

er niet bij betrokken raken. Nu ben je gepakt in iets wat 

immens is en enigermate beangstigend’, zouden wij een 

droom als deze bedenken. 

Swedenborg had een voordeel boven ons: hij kon tot in de 

details van zijn leven voelen om de associaties van de 

droom te lezen. Wij hebben het voordeel boven hem dat 

wij kunnen kijken naar de natuur van zijn leven en zien 

wat er ging gebeuren, waar hij naartoe werd gedragen.  

 

 
 

Laten we eens kijken naar de associaties in volgende 

droom: 

[DD 18] 

‘Betekent òf dat ik strikter [toegewijder] moet worden; of 

misschien refereert het aan de longen van de foetus in de 

baarmoeder, waarover ik direct daarna aan het schrijven 

was, of beide.’ 

Wat zijn associaties?  

De droom is gemaakt van innerlijke aspecten van het 

leven zelf. Associaties zijn de inwendige verbindingen in 

dat leven. Wanneer iemand wordt geholpen zijn droom 

uit te werken maakt het een aanzienlijk verschil welke 

staat in zijn leven wordt weergegeven in de associaties 

ervan. Hoe meer ze lijken op intellectuele constructies 

van het bijna-bewuste, des te minder waarde hebben ze. 

Hoe meer ze weergeven wat de persoon als belangrijk 

voelt, des te centraler is de associatie. Alle associaties zijn 

juist in een bepaalde mate en moeten worden gerespec-

teerd.  Maar de associaties die het leven vatten zijn dieper 

en betekenisvoller. Bijvoorbeeld, als de dromer plotseling 

voelt, in een uitbarsting van gevoel dat een en ander iets 

bepaalds betekent, is deze associatie centraal en wordt 

een veelzeggende sleutel tot de betekenis van de droom. 

Het is geen kwestie van vooringenomen zijn ten opzichte 

van gevoel, het is een sleutel tot hoe vol en hoe centraal 

het leven erin betrokken is. De meest centrale strekking 

van al deze dromen van Swedenborg is vanuit een nogal 

koele, afstandelijke intellectuele benadering tot het inner-

lijk leven, naar een steeds diepere emotionele betrokken-

heid. 

Bovenstaande associaties zeggen verschillende dingen. 

Hoewel ze aan het begin van het droomdagboek staan, 

geven ze aan dat hij al enige ervaring met innerlijke pro-

cessen had. Wielen en machines worden als symbolen 

genomen omdat ze enigszins refereren aan zijn leven. Hij 

is duidelijk onzeker over de betekenis. Deze associaties 

zijn ondiep, niet onjuist, maar dicht bij het verstand en 

daarom niet al te diep. ‘Betekent dat ik strikter [toegewij-

der] moet zijn…’ Dat is vrij goed. Het vangt iets van de 

hoedanigheid van het opgepakt worden door de spaken 

van het wiel. Maar op welke wijze gehouden worden, in 

zijn wetenschappelijke werk of in de voortgang van het 

innerlijk leven? De volgende associatie van de longen van 

een foetus stamt van het feit dat hij in die tijd werk deed 

in de anatomie. Deels was dit een interpretatie van een 

symbool met een symbool, iets dat gemakkelijk plaats-

vindt wanneer iemand aanvangt met het doorgronden van 

dit proces. Hoe kunnen wij weten dat ‘longen van een 

foetus’ een symbool is? Alles van een droom wordt ge-

vormd vanuit het leven van de persoon en geeft de per-

soon weer. Als ‘de longen van een foetus’ hem voorstel-

len, dan zijn die ook symbolisch. Als we naar Sweden-

borgs latere werken zouden gaan, zouden we ontdekken 

dat ‘foetaal zijn’, duidt op het allereerste begin en dat 

longen van doen hebben met begrijpen. Vertaling: ‘Ik ben 

gepakt in het allereerste begin van het begrijpen van een 

proces dat groter is dan ikzelf en mij omhoogvoert.’ Dit 

past in de context van zijn hele leven en vooral de geeste-

lijke ontwikkeling die spoedig zou volgen. Er is nog een 

teken dat Swedenborg op de juiste weg was van het be-

grijpen van dit proces. Hij kon accepteren dat de droom 

tezelfdertijd twee niveaus van betekenis kan hebben, dat 

hij ‘strikt [toegewijd]’ moest worden en ‘foetale longen’. 

Hij was zover dat hij de nogal rechtlijnige en beperkte 

hoedanigheid van het logische bewustzijn kon verlaten 

(vooral karakteristiek voor een levenslange wetenschap-

per), naar de meer doordringende spreiding van betekenis 

in het innerlijke proces. Iets kan twee zeer verschillende 

betekenissen hebben. Zijn greep op de natuur van het 

proces dat hem oppakte groeide snel gedurende de weini-

ge maanden van dit droomboek. Hij begon het dagboek 

met een goed beginnersgevoel van de taal van het inner-

lijk leven en toonde zich een snelle leerling. 

Laten we de volgende droom samen proberen om er van 

verzekerd te zijn dat je kan binnengaan en een begin ma-

ken met het begrijpen van het proces dat in dit dagboek 

wordt weergegeven. 

[DD 19]  

2. Was in een tuin, waarin veel verdelingen waren; mooi; 

hiervan wilde ik er een voor mezelf hebben, maar keek 

rond om te zien of er een weg was om eruit te komen. Het 

scheen me toe dat ik er een zag, en dacht aan een andere.  

Er was iemand die een aantal onzichtbare kruipende 

dieren wegpakte, en ze doodde, hij zei dat het insecten 

waren, die iemand daar had laten vallen en naar binnen 

had gegooid, en die de mensen daar besmetten.  
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Ik heb ze niet gezien, maar zag een ander 

klein kruipend iets, dat ik op een witte lin-

nen doek liet vallen naast een vrouw.  

Het was de onreinheid die uit mij moet 

worden uitgeroeid.’ 

 

Ga de ervaring binnen. Zie de mooie tuin.  

Als jij Swedenborgs droommaker was, wat 

is dan een tuin? Het is een plek waar het 

leven tussen het groen opbloeit. Swedenborg merkt op dat 

de tuin vele verdelingen heeft. Het is ordelijk, bedacht, 

gestructureerd.  

Dit is geen verrassing, want zijn hele leven was hij bezig 

geweest structuren van dingen te onderzoeken. Zelfs zijn 

latere theologie was een tuin met veel verdelingen. Hij 

wil er op zijn minst een bezitten. Droevig, maar geen 

ervan is nog van hem. Dat wil zeggen, dat deze groene 

omgeving waarin hij loopt, terwijl hij slaapt, voor hem 

vreemd lijkt. Niets ervan is van hem.  Dit is nog een ma-

nier om deze afstand aan te tonen en ook zijn eerste hou-

ding tot deze groene omgeving in hemzelf. Het is iets 

soortgelijks als het staan achter het wiel in de eerste 

droom. Het is een wens om op zichzelf te zijn. Hoe kan ik 

hier uitkomen; deze weg of die? Hij is een denker en niet 

doordrongen van het wonder van de tuin, hoewel die heel 

mooi is. Wat gaat er nu eigenlijk werkelijk van binnen om 

in deze groene omgeving? Iemand pakt een aantal on-

zichtbare kruipende dingen weg. Jammer, de tuin is ver-

ontreinigd op een wijze die niet vanaf de buitenkant is te 

zien. Iemand had de tuin, bijna zorgeloos, besmet (had 

laten vallen en naar binnen gegooid). Dit besmette de 

mensen daar, namelijk Swedenborg zelf. Wat zijn deze 

insecten? Alles wat neigt tot vervuiling en vernietigen 

deze groenheid van leven. Hoewel iemand (een bepaalde 

kracht in Swedenborg) deze verontreiniging oppakt en 

doodt, ligt er in opgesloten dat er veel meer is. Wat de 

besmetting is, is nog niet duidelijk. Maar tenslotte ziet hij 

een kruipend iets en laat het vallen op een witte doek 

naast een vrouw. Een kruipend insect, laten vallen op een 

witte doek. Het beeld suggereert een contrast tussen goed 

(witte doek) en kwaad (een insect). In feite zoals goed en 

kwaad, komt het insect beter uit in contrast met een witte 

doek. Maar waarom een witte doek naast een vrouw? Het 

beeld zegt dat de zuiverheid van de witte doek en de 

vrouw verbonden zijn. Swedenborgs eigen associatie is 

dat de droom iets zegt dat een bepaalde soort onzuiver-

heid uit hem moet worden uitgeroeid. Deze past helemaal 

bij de hele opvoering en gevoel van de droom. Het kan 

zijn dat hij een bepaalde soort onzuiverheid in gedachten 

had (hij zegt ‘de’ onzuiverheid moet worden uitgeroeid). 

Kunnen we nu precies weten wat de insecten in de tuin 

zijn? Eigenlijk schemert dit door in de droom, maar is 

moeilijk te zien. Ik geloof dat Swedenborg dit op dat 

moment slechts deels begreep. Mijn gissing is dat hij de 

onzuiverheid zag als een aanduiding van lust of trots, of 

beide. De waarde van een lange serie dromen is dat de 

fouten die we maken in een droom geleidelijk recht 

gezet kunnen worden als het innerlijke proces zijn 

nachtelijke boodschappen in ontelbare verschillen-

de manieren zendt. De insecten en vrouwen worden 

binnen een centraal thema in zijn dromen behan-

deld. 

Eigenlijk wordt de onzuiverheid in deze droom 

beschreven; de lezer echter heeft het toegevoegde 

voordeel dat hij Swedenborgs leven kent en deze 

hele serie dromen redelijk goed. Men is in een prachtige 

tuin, hij is gestructureerd, men wil een deel ervan hebben, 

en men denkt hoe men er vandaan kan komen. Samenge-

vat, men wil de verbinding tot dit leven bezitten en rege-

len. Wat zijn insecten in een tuin anders dan zelf gewilde 

deeltjes van het leven die niet handelen zoals men wenst. 

Als ze deden zoals de tuinman wilde, zou er geen pro-

bleem zijn. Tuinlieden vinden bijen die bestuiven niet 

erg. Swedenborg wenst te bezitten, te regelen, maar op 

een afstand van dit leven te blijven. Deze houding bezorgt 

hem vervuiling. Het insect dat duidelijk voor ogen ver-

schijnt op het witte doek is specifiek een ‘kruipend iets’. 

Geen fragment van de droom is nutteloze informatie. 

Swedenborgs latere openbaring zou zeggen dat kruipende 

dingen de intellectuele geheugenkennis van de uitwendi-

ge mens voorstellen (Hemelse Verborgenheden 40).  

Dit is het insect dat de levenstuin bederft, de intellectuele, 

redelijke, uitwendige mens die graag willen bezitten, 

regelen, maar niet door het leven worden geregeld (liever 

achter de machine staan dan er door worden opgenomen). 

Dit is de neiging die moet worden uitgeroeid. Maar, het 

zou ruim voldoende zijn voor de lezer om een gevoel te 

krijgen dat er een levenstuin in deze man is, maar iets in 

hem vervuilt dit leven en dient te worden uitgeroeid. 

 

Nu dat je enige waardering hebt voor wat het proces met 

zich meebrengt en kan rondwandelen binnen dit mistige 

drama, laten we het eens hebben over het toneelachtige 

vorm van al deze dromen. Om Swedenborg te begrijpen 

is het noodzakelijk te accepteren dat hij werkelijk een 

zeer intellectuele wetenschapper was. Als je daarvan geen 

goed idee hebt, lees dan de verschillende delen over de 

zintuigen, de genitaliën, het brein en chemie als begin-

punt. Hier is een reusachtig intellect bezig met een poging 

om alles te begrijpen. 

Na alle bekende terreinen van de menselijke kennis te 

hebben doorvorst, koos hij ervoor zichzelf binnenin te 

onderzoeken, op de meest rechtstreeks mogelijke manier, 

door een zeer intense studie van innerlijke processen. In 

het dromendagboek (222, 261, 267) staan visioenen, 

trancetoestanden en hypnogogische ervaringen. Neem 

ook in aanmerking de tijd en context van deze innerlijke 

verkenning. Er waren geen psychoanalisten, geen diepte-

psychologen; het onbewuste moest nog worden ontdekt. 

Er was eigenlijk helemaal geen werkelijk inzicht van deze 

innerlijke processen of dromen behalve door monniken en 

mystici.  
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Het was terra incognita, een onbekend land dat hij zich 

voornam te verkennen en daarbij zijn leven en gezond-

heid te riskeren. Hij had niemand om raad te vragen, geen 

boeken, geen hulp behalve innerlijk. Dit was onbetwist-

baar een gedurfde onderneming.  Toch was er een soort 

van begeleiding in dit onderzoek. Zijn uiterste belang was 

het kennen en ervaren van God. Dit is het centrale thema 

in dit dagboek. Hij was opgewekt wanneer hij de een of 

andere ervaring van het Goddelijke had. (DD 39, 51-4, 

127,167, 276) en terneergeslagen wanneer hij zich ver-

wijderd voelde van het Goddelijke. Hij begon het droom-

onderzoek deels om te zien wat er werkelijk was, net als 

hij dit bij alle vorige wetenschappen had gedaan, maar 

vooral de ontmoeting met het Goddelijke. Vandaar vin-

den we gebed en visioenen van het Goddelijke dooreen-

gemengd in dit proces. Dit was Swedenborgs bewuste 

kant van de vergelijking. Hij was een zeer intellectuele 

wetenschapper die God wilde leren kennen door diep te 

graven in zijn eigen leven. Iedereen die zich op dit gebied 

gewaagd heeft, zal waarderen hoe hard hij het geprobeerd 

heeft. Laten we nu eens proberen te zien naar de ontwik-

keling tussen Swedenborg en het innerlijk proces. Tot hij 

werkelijk aanduidingen had dat het Goddelijke in hem 

was en hem een helpende hand bood, was hij echt onze-

ker, waar hij in terecht zou komen. Zelfs met de vreemde 

ervaringen, zoals de verdubbeling van zijn gedachten 

(DD 174: hij was zich bewust van een idee en het tegen-

overgestelde ervan, zijn intellectuele controle werd over-

weldigd), vreesde hij niet echt krankzinnigheid. Hij 

vreesde dat het niet betekenisvol zou zijn, dat het hem 

niet zou helpen het Goddelijke te bereiken, zijn werkelij-

ke doel. In feite was het hele gebeuren een soort van om-

hoog draaiende spiraal. Tijdens korte momenten voelde 

hij steeds opgang en neergang, maar zijn algemene voort-

gang tot het Goddelijke was vrijwel steeds onverbiddelijk 

omhoog. 

In een vroege droom beschreef Swedenborg zichzelf als 

onzuiver en onwaardig (DD 19). Dit was waar, maar 

waarschijnlijk niet in de zin die hij vermoedde. Veruit de 

grootste taak die het innerlijk moest verwezenlijken was 

om dit enorme intellect te brengen naar een gevoelvol 

begrip van het leven zelf. Op bepaalde momenten dacht 

hij dat zijn dromen betrekking hadden op zijn weten-

schappelijke werk (DD 18, 243, 244) op dezelfde manier 

als hij was. Dat waren ze echter niet. Het innerlijke pro-

ces noemde dit een zware lading (DD 31). Het innerlijk 

probeerde hem tot een gevoelvol begrip te brengen, een 

begrip dat rechtstreeks op persoonlijke levenservaring 

was gebaseerd. Naast andere symbolen sprak het hierover 

in termen van zijn relaties met vrouwen (gevoelens). Hij 

wilde een vrouw (verbinding met dit innerlijke rijk van 

levensgevoel) maar hij was onwaardig. Hij dacht seksueel 

aan hen, maar seks was verboden. Wat voor seksuele 

ervaring hij had gehad in vroegere jaren, daadwerkelijke 

seksualiteit was voor enige tijd terzijde gesteld volgens de 

dromen. Het probleem met zijn eigen gevoelens was dat 

hij ze moest beschouwen in hun eigen natuur door hun 

rijk met genegenheid binnen te gaan. Toch was zijn intel-

lect bezorgd over waar hij in terecht zou kunnen komen. 

Op het platste niveau was zijn onwaardigheid dat hij wel-

lustig was en seks opzij moest zetten. Dat was voor het 

grootste deel gebeurd. Ernstiger, en op een dieper niveau, 

was zijn onwaardigheid dat hij de Goddelijkheid durfde te 

benaderen op zijn eigen voorwaarden, dat wil zeggen 

intellectueel. Het innerlijk proces kon dat eenvoudigweg 

niet toestaan. Tevoren had hij al deze delen over anatomie 

gedaan in een poging de ziel te vinden. De ziel kon ge-

vonden worden, hier voorgesteld als een mooie vrouw, 

maar hij moest emotioneel vechten om haar te vinden. 

Bovendien, hij moest emotioneel worden om haar te vin-

den. Op een bepaalde manier geven de laatste opgeschre-

ven bewuste gedachten aan het eind van het dagboek het 

pad dat hij over moest gaan weer. 

 

[DD 286] 

‘Waarheden of maagden van deze soort denken dat het 

normaal is te worden uitgestald voor de verkoop; ze be-

schouwen zichzelf als zo kostbaar en duur voor hun be-

wonderaars dat ze het een belediging vinden als iemand 

een bod op hen doet; dus meer nog als hij komt om hen te 

kopen. Anderen, die hen als van geen belang beschouwen, 

behandelen ze hooghartig.  

Dus, opdat ze niet onder de waardering door de eerdere, 

noch in verachting door de laatste vallen, bieden ze zich 

graag kosteloos aan hun geliefden aan.  

Ik, die hun dienaar ben, durf hen niet ongehoorzamen te 

zijn, uit angst om beroofd te worden van hun dienst.’ 

 

Waar zocht hij naar? Waarheid. Maar de waarheid is om-

gezet. Zij is als een liefelijke maagd en de wijze waarop 

zij voelt moet begrepen worden. Niemand kan haar ko-

pen. Degenen die haar van geen belang achten, behandelt 

ze hooghartig. Zij verkiest het zichzelf weg te geven aan 

iemand die van haar houdt. 

Het centrale thema dat plaatsvindt in het droomdagboek 

is dat juist de basis van zijn begrijpen verschoven was 

door deze innerlijke ontdekking. Zijn inzicht was toege-

negen, ontvankelijk geworden en daarbij levend. Eerder 

was er onwaardigheid. Hij had geprobeerd waarheden te 

kopen, en de prijs te betalen van intellectuele analyse. Hij 

had haar eveneens onderschat toen hij twijfelde en dit 

innerlijke proces onderschatte. Nu had hij de weg gevon-

den. De echte waarheid, die ervoor niet werd gekend (een 

maagd) werd gratis gegeven aan een minnaar, want de 

minnaar was toegenegen in haar werkelijke natuur bin-

nengekomen. 

 

Het droomdagboek is relatief verwaarloosd door Swe-

denborg wetenschappers omdat zij niet volledig aanvoel-

den waarop het betrekking had. Er was enig schandalige 

praat toen dit voor het eerst werd gepubliceerd in het ori-

gineel Zweeds, vanwege de paar seksuele verwijzingen. 
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De enige complete Engelse editie had alle seksuele pas-

sages in het Latijn. Het schandaal was dwaas. Deze men-

sen hadden niet gekeken naar hun eigen veel grotere hoe-

veelheid seksuele dromen. Vergeleken bij een gemiddelde 

serie dromen, is seks hier waarschijnlijk ondervertegen-

woordigd. Een psychoanalist concludeerde dat Sweden-

borg homoseksueel was. Hij had niet de duidelijke hete-

roseksualiteit van deze dromen gezien. Anderen hebben 

gezegd dat Swedenborg een seksueel probleem had. Dat 

moet dan duidelijk zijn in de context. Het was de poging 

van een ongetrouwde man om natuurlijke wensen onder 

controle te krijgen, wat het liet lijken op een probleem. 

De seksuele verlangens verdwenen tijdens het schrijven 

van het dagboek. De intieme associaties van de droom-

maker leiden het tot het gebruik van grove symbolen. Het 

grofste voorbeeld hier is de ‘vagina dentata’, een vagina 

met tanden (DD 120, 261). Moderne droomanalyse heeft 

hetzelfde symbool ontdekt. Dit was een van de diverse 

manieren waarop Swedenborgs moeilijkheid (tanden) met 

gevoel (vagina) werd uitgedrukt. Op een bepaalde wijze 

is de ophef over seks in deze dromen passend, want de 

verhouding tot vrouwen (zijn eigen gevoelskant) was een 

centraal thema van zijn dromen. Het was alsof deze grote 

ontdekker God wilde kennen op zijn eigen voorwaarden 

(intellectueel, redelijk en onder controle) en hij leerde dat 

hij zijn eigen gevoelskant moest ervaren om te komen tot 

de liefde van God. Hij kon God niet kennen behalve door 

meer als Hij te worden. Dit is ook de vorm van de relatie 

tussen persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. 

 

Er zijn twee voorspellende dromen in deze serie (DD 243, 

250). Totdat men strijdt met dromen en de wijsheid ervan 

gaat waarderen, is het moeilijk te geloven dat de droom-

maker ook iemands toekomst ziet. Er is daar stevig bewijs 

voor. De moeilijkheid is dat, te midden van een grote 

hoeveelheid symboliek, een dromer meestal problemen 

heeft met te zien wat over de toekomst spreekt en wat 

eenvoudig een portret geeft van het heden. In een droom 

(DD 250), wordt gerefereerd aan Swedenborgs boek ‘De 

Verering en Liefde van God’. Maar Swedenborg had zelfs 

niet bedacht om het al te schrijven, laat staan de titel er-

van te verzinnen.  Hij dacht dat de droom sloeg op zijn 

nogal droge, intellectuele werk over de oneindigheid. De 

hele droom (DD 249, 252) is de moeite waard om te be-

studeren, want het behandelt rechtstreeks het centrale 

probleem van het wegleiden van hem van intellect naar 

liefde.  

De droom spreekt terloops van een boek dat hij nog niet 

had ontvangen, een boek dat een uitbarsting moest wor-

den van hartstochtelijk begrip. De andere droom is zelfs 

nog interessanter want deze zegt heel ongedwongen dat 

Swedenborg zal worden toegelaten in de hemel en de hel, 

zoals later gebeurde. 

 

 

 

[DD 243] 

‘Ik zag een geveltop van het mooiste paleis dat ooit zou 

kunnen worden gezien; glorieus alsof de zon erop is.  

Er werd tegen me gezegd dat in het gezelschap was beslo-

ten dat ik lid zou worden dat onsterfelijk was, wat nie-

mand voorheen was geweest, behalve een die dood was 

geweest en weer levend was geweest.  

Anderen zeiden dat er meerdere waren.’ 

 

Hier wordt zijn toekomstige entree in de hemel en de hel 

terloops beschreven. Hij gebruikte de geveltop van een 

paleis meer dan eens alsof het een ideale plaats beteken-

de. Kennelijk was er besloten dat hij een van de weinige 

stervelingen moest worden om de hemel en de hel te on-

derzoeken. Vreemd genoeg, dacht hij dat hij misschien de 

enige was die deze ervaring zou hebben, maar ‘anderen 

zeiden dat er meerdere waren.’ 

Een slotscène van buiten het bereik van dit dagboek zal 

deze gebeurtenis hier schetsen. Swedenborgs vriend 

Robsahm herinnerde zich dat hij Swedenborg vroeg of 

ieder ander mens in dezelfde graad van spiritualiteit kon 

komen waarin hij was. Swedenborg waarschuwde hem 

dat dit kon leiden tot krankzinnigheid als iemand ‘vanuit 

zijn natuurlijke mens en door zijn eigen speculaties pro-

beert hemelse dingen te doorgronden, die het begrip over-

stijgen.’ Hier was de centrale onzuiverheid, die moest 

worden vernietigd in deze serie dromen. Hij gaat verder 

de dag te beschrijven dat hij werd toegelaten in de hemel 

en de hel. Hij was in Londen in een herberg. Hij had naar 

hartenlust gegeten en had druk gediscussieerd. Het on-

verklaarbare trad een visioen binnen. De ruimte werd 

donker (donkerheid van het begrijpen) en de vloer was 

bedekt met kruipende reptielen, slangen, kikkers en ge-

lijksoortige schepsels. Toen verdween de duisternis plot-

seling en er was een man in de kamer bij hem. ‘Ik was 

heel angstig door zijn woorden, want hij zei: Eet niet 

zoveel.’ Verschrikt ging hij naar huis. Weer, verscheen de 

man en openbaarde dat Hij de Heer God was en dat Swe-

denborg geleid zou worden in wat hij moest schrijven. 

Diezelfde avond, volgens Robsahm, werd hij volledig 

binnengeleid in de hemel en de hel, een ervaring die bij 

hem zou blijven wanneer hij maar wilde gedurende vele 

jaren. Droom 243 wordt werkelijkheid. Maar waarom 

‘Eet niet zoveel’? Ik geloof, met de wetenschapper Alfred 

Acton, dat het sloeg op de overmaat van zijn kant in het 

aannemen dat hij zo veel wist in filosofische discussies, 

want zijn opdracht was, geleid te worden door de Heer. 

Hij ‘slokte teveel op’, voor degene die opgeeft van zijn 

eigen krachten. Kruipende dingen stellen gevaren voor 

van aanmatigende speculatie.  

Met deze laatste waarschuwing ten aanzien de onzuiver-

heid die moest worden verwijderd, werd hij een dienaar 

van de Heer. Zijn geschriften daarna zijn in duidelijk 

contrast met de eerdere.  

Waar hij eerst eindeloos over speculeerde, is geen spoor 

meer te vinden in zijn theologie.  
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Daar beschrijft hij wat hem gegeven is te weten, wat hij 

heeft gezien en ervaren. Zijn latere geschriften zijn vol 

van gevoel en tonen veel bewogenheid met liefde en toe-

genegenheid. 

Er staan verschillende belangrijke lessen in dit boek. Het 

Goddelijke is binnenin en kan worden gekend, maar het 

proces is er een van strijd en zoeken. Het is maar goed dat 

juist de dromentaal aan ons vraagt om de enigszins 

vreemde en intieme wegen van het innerlijk proces bin-

nen te gaan. Wij moeten ons uitrekken en veranderen om 

het te begrijpen. Het proces van geestelijke ontwikkeling 

vereist persoonlijke groei. De persoon die zou willen 

proberen het Goddelijke vanuit zijn conventionele be-

wustzijnsstandpunt te bereiken, zal merken dat hij moet 

veranderen, uitbreiden, nieuw te worden in onverwachte 

richtingen alvorens het Goddelijke gekend kan worden. 

Wanneer we echt dit verslag leren lezen om, als het ware 

‘gegrepen te worden door de spaken van het wiel’, zoals 

met hem gebeurde, dan kunnen we ook beginnen de ge-

duldig verzonden boodschappen te lezen die we elke 

nacht ontvangen. 

  

In Swedenborgs onzekerheid, twijfel en strijd, zouden we 

iets van onszelf moeten zien en ter harte nemen.  

Want we zijn allemaal zoals Emanuel Swedenborg, door 

de genade van God, gegrepen door de spaken van een 

groot wiel. 

Wilson van Dusen. 

_____________________________________________ 

Emanuel Swedenborg’s Journal of Dreams 
The extraordinary record of the transformation of a 

scientist into a seer . . . 

 

Deze titel werd gepubli-

ceerd door de Swedenborg 

Foundation USA; 1986; 

194 pp; ISBN 

100877851336. 

 

Door J.J.G. Wilkinson uit 

het Zweeds vertaald in het 

Engels in 1860. 

Inleiding door Wilson van 

Dusen.  

 

_____________________ 

 

Over Wilson van Dusen. 

 

In zijn boek over Swedenborg, The Presence of Other 

Worlds brengt Wilson Van Dusen bepaalde suggesties 

naar voren over Swedenborgs visioenen, die gebaseerd 

zijn op Van Dusen's eigen experimenten met meditatie en 

"hypnagogische toestanden" (d.w.z. toestanden die be-

staan op de grens tussen slapen en waken).  

De meesten van ons 

nemen deze toestanden 

slechts kort waar en 

vallen dan in slaap.  

Van Dusen stelt dat het 

mogelijk is om wakker 

te blijven, terwijl we 

“mentale processen 

waarnemen die  

spontaan optreden”.  

Net als Jung merkt hij 

op dat “er voldoende 

zelfbewustzijn is in de 

hypnagogische toestand om ze te kunnen herinneren, vast 

te leggen en zelfs te praten met de innerlijke processen.” 

Deze opvattingen komen dicht bij de werkelijkheid van 

Swedenborgs visionaire ervaringen.  

Voorbij de hypnagogische toestand ligt de trance, waarin 

het "naakte zelf" zogezegd leert af te dalen in de innerlij-

ke wereld zonder in slaap te vallen. Het bewustzijn is 

verhoogd, maar het lichamelijke besef is latent. 

 

Hoewel we zeker meer weten over deze innerlijke toe-

standen dan Swedenborgs tijdgenoten, hebben we toch 

maar het halve antwoord, misschien zelfs minder. 

Jung geloofde dat Philemon, in feite een "wijzer zelf" 

was, en een superieur inzicht vertegenwoordigde. 

Andere moderne psychologen hebben gebruik gemaakt 

van het begrip "bovenbewuste geest."  

Want als de geest een onbewuste "kelder" heeft, kan ze 

dan ook niet een bovenbewuste "zolder" hebben, een deel 

van de geest dat een dieper inzicht en een hogere kennis 

heeft dan het "alledaagse zelf"?  

Veel wichelroedelopers die naar water zoeken geloven 

dat hun wichelroeden reageren op de kennis van de bo-

venbewuste geest; dit lijkt te worden bevestigd door het 

feit dat een goede wichelroedeloper alles kan vinden, 

eenvoudigweg door zich "af te stemmen."  

Als hij naar olie of ijzererts zoekt, zal zijn wichelroede 

niet op water reageren. En zo lijkt het op zijn minst waar-

schijnlijk dat Swedenborgs engelen, net als Philemon, 

vertegenwoordigers waren van zijn hogere zelf, en dat 

zijn visioenen van hemel en hel symbolische representa-

ties waren van echte innerlijke toestanden die de ziel na 

de dood ontmoet.  

(Volgens Swedenborg bestaat de wereld na de dood ge-

heel uit innerlijke toestanden en heeft ze geen externe 

ruimte en tijd zoals onze wereld.) 

Tegelijkertijd moeten we toegeven dat het mogelijk is dat 

Swedenborgs engelen in feite hogere wezens waren, en 

niet slechts "symbolen" geschapen door de geest.  

 

Van Dusen verklaart ronduit:  

“dat deze innerlijke toestanden de kwestie aan de orde 

stellen van de aanwezigheid van spirituele wezens, die in 

wisselwerking staan met onze levens.” 
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Romans zoals De Exorsist hebben zeker de mogelijkheid 

gepopulariseerd dat demonische krachten onafhankelijk 

van de menselijke geest kunnen bestaan.  

Als we de opgetekende gevallen van "bezetenheid" on-

derzoeken worden we ons wederom bewust van de dub-

belzinnigheden die verborgen worden door onze heldere, 

wetenschappelijke begrippen.  [WvD] 

_____________________________________________ 

 

In 1995 publiceerde 

Uitgeverij de Ster het eerste 

‘Ster-Cahier’, getiteld: 

 

De aanwezigheid van geesten bij waanzin,  

door Dr.Wilson van Dusen. 

Nederlandse vertaling Drs. Willem Franken. 

ISBN: 90 6556 0874; 33 pagina's; Tilburg 1995.  

 

In deze brochure analyseert de psycholoog Wilson van 

Dusen, op basis van waarnemingen uit zijn eigen thera-

peutische praktijk, fenomenen als stemmen horen, het 

zien van beelden of visioenen door patiënten die bij hem 

in behandeling waren.  

Hij vergelijkt deze fenomenen met de ervaringen die 

Emanuel Swedenborg in zijn geschriften heeft vermeld en 

komt tot belangrijke conclusies die voor modern weten-

schappelijk onderzoek op dit terrein van groot belang 

zijn. Het boekje is al enige tijd uitverkocht, maar belang-

stellenden kunnen het gratis kopiëren van onze website, 

waar het in zijn geheel te vinden is bij de essays:  

Over de aanwezigheid van geesten bij waanzin. 

 

 
 

Er staat nog een ander essay door Wilson van Dusen op 

onze website getiteld: Een Mysticus over Swedenborg.  

Het werd door Drs. G.J. Bosman in 1998 in het  

Nederlands vertaald voor Swedenborgiana en digitaal 

uitgegeven door het Swedenborg Boekhuis in 2002. 

_____________________________________________  

 
 

Boekwinkel in Swedenborg House in het centrum van Londen, 

domicilie van de The Swedenborg Society [foto 2010]. 

______________________________________________  

Een treffend citaat uit Swedenborgs Droomdagboek: 

DD 78. 

 

Ik zag een boekwinkel.  
Dacht onmiddellijk dat mijn werk meer zou doen 

dan dat van andere mensen.  

Maar toen viel het me meteen in dat iedereen de 

dienaar van een ander is, en onze Heer heeft 

tussen zijn middelen duizend mogelijkheden tot 

het voorbereiden van iemand, en zo moet dus elk 

boek worden overgelaten aan zijn eigen waarde, 

als een middel nabij of verwijderd, volgens de 

staat van de rede van elk mens.  

Nog steeds willen trots en arrogantie weer naar 

voren dringen; moge God het beheersen, Hij 

heeft de macht in zijn handen. 
 

Deze tekst sluit goed aan bij Van Dusen’s opmerkingen 

over de ‘embryonale’ staat van Swedenborgs zienerschap 

in die periode.  

 

Kort daarna zou hij ertoe overgaan zijn observaties niet 

langer in het Zweeds maar in het Latijn te stellen.  

Later zou hij grote delen van deze waarnemingen incor-

poreren in zijn theologische werken, met name in de  

Memorabilia aan het einde van hoofdstukken in  

Hemelse Verborgenheden. 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

 

Hierna volgt de volledige tekst van het boek,  

uit het Engels vertaald door Henk Weevers in 2011. 

 

http://www.swedenborg.be/swedenborgiana/wvdusen.pdf
http://swedenborg.nl/wilsonvandusen.htm
http://www.swedenborg.org.uk/
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Swedenborgs Droomdagboek 
 

Buitengewoon verslag  

over de transformatie  

van een wetenschapper  

in een ziener. (1743/’44) 

___________________________________________  
 

De nummering van de paragrafen is overgenomen van die van 

Carl Theophiles Odhner in zijn Engelse vertaling van 1918. 

___________________________________________  

 

[DD 1] 1743, de 21
ste

 juli, reisde ik vanuit Stockholm en 

kwam op de 27
ste

 in Ystad aan, na het passeren van Tälje, 

Nyköping, Norrköping, Linköping, Grenna en Jonköping. 

In Ystad ontmoette ik gravin De la Gardie, met haar twee 

dochters en de twee graven: graaf Fersen, major Land-

tishusen en magister Klingenberg. Op de 31
ste

 kwam ge-

neraal Stenflycht aan met zijn zoon, en kaptein Schachta. 

 

[DD 2] We hadden de wind tegen, en wij voeren niet uit 

tot op de 5
de

 augustus. Ik was in het gezelschap van gene-

raal Stenflycht. Op de 6
de

 bereikten we Stralsund, en 

vroeg op de 7
de

 kwamen we de stad binnen. De gravin en 

de generaal vervolgden hun reis diezelfde dag. 

 

[DD 3] In Stralsund bracht ik weer een bezoek aan de 

vesting vanuit Badenthore, naar Francken, Stripseer en 

Kniperthore, en het huis waar koning Karel XII verbleef, 

het Mejerfeldz paleis, de kerken van St. Nicolaas; en van 

St. Jakobus, dat in puin werd gelegd tijdens het beleg, en 

van de heilige Maria. Ik maakte mijn opwachting bij ko-

lonel en commandant Swerjn, hoofdinspecteur Löper en 

postdirecteur Crivits. In de St. Nicolaaskerk werd een 

uurwerk getoond, dat door de bliksem in 1670, 1683, en 

1688, was getroffen, net toen de wijzer op 6.00 uur stond. 

Nadien bezocht ik een aantal nieuwe vestingen buiten 

Kniperthore. Ik ontmoette Carl Jesper Benzelius.* Be-

zocht de waterwerken die de stad van water voorzien: 

deze bestaan uit twee stel pijpen. 

* Carl Jesper Benzelius (1714-1793)  

was de tweede zoon van Eric Benzelius  

en Anna de zuster van Swedenborg. 

 

[DD 4] Reisde de 9
de

 augustus van Stralsund via Damgar-

ten; door het grondgebied van Mecklenburg voorbij Rim-

nits, naar Röstock, waar ik acht kerken bezocht, vijf grote 

en drie kleine, een klooster voor dames, acht in getal, die 

echter niet onder de regels van een teruggetrokken leven 

vielen. 

 

[DD 5] Daar vandaan reisde ik naar Wismar, waar zes 

kerken zijn; de beste zijn die van de heilige Maria en St. 

George.  

Daar op de 11
de

, en onderweg Gadebuch bezocht, het 

strijdtoneel tussen de Zweden en de Denen, daarna naar 

Ratzeburg; dat wordt omgeven door moeras, waarover 

een lange brug naar de stad leidt. 

 

[DD 6] Kwam op de 12
de

 in Hamburg aan, en nam mijn 

intrek in de Keisershof. Gravin De la Gardie verbleef in 

hetzelfde hotel. Ontmoette Baron Hamilton, Reuterholm, 

Trivalt, König, assessor Awerman. Werd voorgesteld aan 

prins Augustus, de broer van Zijne Koninklijke Hoog-

heid, die Zweeds sprak. Werd daarna voorgesteld door de 

Grand Marshal Lesch aan Zijne Koninklijke Hoogheid 

Adolph Fredrich. Ik overhandigde de manuscripten die ik 

bij mij had, en die voor de pers zijn, en liet tegelijkertijd 

de beoordelingen van eerdere werken zien. 

 

[DD 7] De 17
de

, reisde ik vanuit Hamburg, over de rivier 

naar Buxtehude, waar ik wel een mijl ver het mooiste 

landschap zag dat ik in Duitsland had gezien. De route 

leidde door een onafgebroken tuin van appel-, peren-, 

pruimen-, walnoten- en kastanjebomen, limoenen en ie-

pen. 

 

[DD 8] De 18
de

, naar Bremen, met zijn mooie wallen en 

voorsteden, de mooiste ervan is Nystadt; langs de brug 

die erheen leidt staan niet minder dan elf watermolens, 

allemaal naast elkaar. Bezocht het stadhuis op de markt-

plaats, en ook de grote Rolan [belfort], wat het teken is 

van een vrijstad. Daarna ging ik naar de St.-Nicolaas en 

de kathedraal kerken; was ook in het ziekenhuis waar 

verschillende standbeelden zijn. 

 

[DD 9] De 20
ste

, van Bremen naar Leer, via Oldenburg, 

dat een deelstaat is die behoort aan de koning van Dene-

marken; mooie vestingwerken, met veel water er rondom 

heen; ging ook via Neuskants; bij Leer is er een fort, ge-

naamd Leerort, dat in het bezit is van Holland.  

Vandaar naar Groningen, dat een grote stad is, onder de 

Prins van Oranje. In Leeuwarden zag ik zijn paleis, even-

als dat van zijn moeder, dit laatste wordt de ‘Princes-

sehof’ genoemd. Bezocht ook het hotel de ville en andere 

plaatsen. Ik kwam hier met een trekschuit. 

 

 
 ‘Princessehof’ te Leeuwarden. 
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[DD 10] Vanuit Groningen heeft men een keuze uit twee 

routes, namelijk naar Harlingen of naar Lemmer, m.b.t. 

de eerste is de manier van vervoer per trekschuit; m.b.t. 

de laatste, met een koets. Ik koos voor de weg naar Har-

lingen via Leeuwarden.  

Uit Harlingen, dat een grote stad ...  

 

[Het vervolg ontbreekt. Het is onmogelijk om te be-

slissen of het ooit werd geschreven of niet, want het 

woord stad staat aan het einde van de zesde pagi-

na, en vervolgens een aantal blanco bladzijden, 

maar toch is het waarschijnlijk dat enkele bladzij-

den (4?) er zijn uitgescheurd. Op de flarden die 

zijn overgebleven van de twee die er zijn uitgesne-

den, staan grote cijferfiguren met een ongeoefende 

hand geschreven, misschien van een kind. Redac-

teur.] 

 

[DD 11]  

1. Droomde over mijn jeugd en de Gustaviaanse familie.*  

2. In Venetië, van het prachtige paleis. 

3. In Zweden, over de witte uitgestrektheid van de hemel. 

4. In Leipzig, van iemand die in kokend water lag. 

5. Over iemand die met een ketting naar beneden in de 

diepte tuimelde. 

6. Over de koning die een zeer kostbaar voorwerp weggaf 

in boerenhut. 

7. Over de mannelijke bediende, die wilde dat ik op reis 

ging. 

* de koninklijke dynastie van Zweden;  

Karel XII en Ulrica Eleonora 

 

[DD 12]  

8. Van mijn heerlijkheden tijdens de nachten.  

Verwonderde mijzelf dat ik niets meer te doen had voor 

mijn eigen eer, zodat ik zelfs werd ontroerd. Ook omdat 

ik helemaal niet neigde naar het seksuele, zoals ik dat 

eerder mijn hele leven had gehad. 

9. Hoe ik bijna de hele tijd in trance was bij vol bewust-

zijn. 

[DD 13]  

10. Hoe ik mezelf tegen de geest verzet; en hoe ik er dan 

aan toegaf, maar achteraf vond dat het waanzin was, ver-

stoken van alle leven en verbinding.  

En dat dus een hoeveelheid van wat ik heb geschreven 

van diezelfde soort is; want ik had mij helemaal niet ver-

zet tegen de macht van de geest in die mate, in zoverre 

dat de fouten allemaal van mijzelf zijn, maar de waarhe-

den niet van mij zijn. 

Zeker was ik soms ongeduldig en viel in gedachten [twij-

fels], en zou met plezier een onbeschaamde vraag hebben 

gesteld wanneer een bepaalde zaak niet zo gemakkelijk 

ging als ik wilde, omdat ik niets voor mijn eigen bestwil 

deed; maar ik had nog een lange weg te gaan om mijn 

eigen onwaardigheid te vinden, of dankbaar te zijn voor 

genade. 

[DD 14]  

11. Hoe ik merkte, nadat ik in Den Haag was aangeko-

men, dat mijn interesse, en zelfliefde voor mijn werk, 

voorbij was, waarover ik mijzelf verwonderde. 

Hoe de neiging tot het andere geslacht zo plotseling was 

opgehouden, hetgeen mijn sterkste hartstocht was ge-

weest. 

Hoe ik gedurende de hele tijd, de allerbeste nachtrust had, 

wat meer dan liefdevol was. 

Hoe mijn trances waren, vóór en na het slapen.  

Mijn heldere gedachten over dingen. 

 

[DD 15] Hoe ik mijzelf tegen de macht van de Heilige 

Geest keerde, wat er vervolgens gebeurde. Hoe ik af-

schuwelijke spoken zag, zonder leven, afschuwelijk om-

huld en bewegend in hun lijkwaden, samen met een beest 

dat mij aanviel, maar niet het kind. 

 

[DD 16] Het leek of ik op een berg lag met een kloof 

eronder; er waren heuveltjes op; ik lag daar en probeerde 

mezelf omhoog te helpen door zo’n heuveltje vast te hou-

den, zonder steun voor de voeten; beneden was een kloof. 

Het betekent dat ik mijzelf uit de afgrond van de hel wil 

helpen, wat niet mogelijk is om te doen. 

 

[DD 17] Hoe een vrouw naast mij lag, net alsof ik wakker 

was. Ik wilde weten wie zij was. Ze sprak langzaam; zei 

dat ze zuiver was, maar dat ik ziek rook.  

Het was mijn beschermengel, geloof ik, want toen begon 

de verzoeking. 

1744. 24 - 25 maart. 

 

[DD 18] 1. Stond achter een machine, die in beweging 

werd gebracht door een wiel; de spaken verstrikten me 

hoe langer hoe meer en droegen me zodanig omhoog dat 

het onmogelijk was om te ontsnappen; ik werd wakker.  

Dit betekent ofwel dat ik strikter, [meer toegewijd] moet 

zijn, of misschien verwees het naar de longen van de foe-

tus in de baarmoeder, waarover ik direct daarna aan het 

schrijven was, [of] beide. 

 

[DD 19] 2. Was in een tuin, waarin veel verdelingen wa-

ren; mooi; hiervan wilde ik er een voor mezelf, maar keek 

rond om te zien of er een weg was om eruit te komen. Het 

scheen me toe dat ik iemand zag, en dacht aan een ander. 

Er was iemand die een aantal onzichtbare kruipende din-

gen wegpakte, en ze doodde, hij zei dat het insecten wa-

ren, die iemand daar had laten vallen en naar binnen had 

gegooid, en die de mensen daar besmetten.  

Ik zag ze niet, maar zag een ander klein kruipend iets, dat 

ik op een witte linnen doek liet vallen naast een vrouw. 

Het was de onreinheid die bij mij moet worden uitge-

roeid. 
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[DD 20] 3. Daalde af langs een grote trap, die eindigde in 

een ladder; vrij en moedig; eronder was een gat dat naar 

beneden leidde naar een grote afgrond. Het was moeilijk 

om aan de andere kant te komen zonder in het gat te val-

len. Aan de andere zijde waren personen aan wie ik mijn 

hand toestak, om mij er over te helpen; werd wakker. 

Betekent het gevaar waarin ik ben om in de hel te vallen, 

als ik geen hulp krijg. 

 

[DD 21] 4. Ik sprak met onze opvolger in Zweden (die 

was veranderd in een vrouw), vrijelijk en vertrouwelijk, 

daarna met Carl Broman, verzocht hem om voor hem op 

te passen, hij antwoordde iets. 

Sprak met Erland Broman*, en vertelde hem dat ik hier 

opnieuw was. Weet helemaal niet wat het betekent, tenzij 

iets van het volgende. 

 

* Erland Broman, jongere broer van Carl Broman, 

gouverneur van Stockholm; Swedenborg vereenzel-

vigde Erland met ‘luxe, rijkdom en trots’. 

 

[DD 22] 5. Kwam in een prachtige kamer en sprak met 

een dame die een hofdame was; ze wilde me iets vertel-

len, toen kwam de koningin binnen en liep er doorheen 

naar andere kamer. Het leek me dat dit hetzelfde was wat 

onze opvolger voorgesteld had. Ik ging naar buiten, want 

ik was heel gewoon gekleed, daar ik net terugkwam van 

een reis; een lange oude overjas, zonder hoed of pruik. Ik 

vroeg me af, of zij zich zou verwaardigen mij achterna te 

komen. Ze zei dat iemand* alle juwelen aan zijn maîtres-

se had gegeven, maar hij kreeg ze op deze manier terug; 

er werd aan haar verteld dat hij niet de beste had gegeven, 

toen gooide ze de juwelen weg. 

 

* Dit was waarschijn-

lijk Frederik I,  

landgraaf die met  

Ulrica Eleonora    
trouwde, en die door 

haar invloed de  

Zweedse troon besteeg. 

De maîtresse was 

waarschijnlijk Hedwig 

Ulrica Taube. 

 

[DD 23] Ze vroeg me 

om weer binnen te 

komen, maar ik veront-

schuldigde mij op 

grond van zo pover gekleed te zijn, en geen pruik op te 

hebben; eerst moet ik naar huis gaan.  

Ze zei dat het van geen belang was.  

Het betekent dat ik nu moet gaan schrijven en beginnen 

met de epiloog van het tweede deel, waaraan ik een pro-

loog wilde toevoegen, maar dit is niet nodig.  

Zo heb ik ook gedaan.  

Wat ze vertelde over de sieraden betekent waarheden, die 

onthuld zijn aan een man, maar weer zijn weggenomen; 

want ze was boos omdat ze niet alles kreeg. Later zag ik 

de juwelen in handen, en een grote robijn in het midden 

ervan. 

Maart 25 tot 26. 

 

[DD 24] Het leek of ik een sleutel pakte, ging naar bin-

nen, en werd door de portier ondergevraagd welke sleu-

tels ik had, liet ze allemaal zien; ook over de vraag of ik 

er twee moest hebben. Maar het scheen dat Hesselius* er 

nog een had. Ik werd in hechtenis genomen en keek toe. 

Veel mensen kwamen in voertuigen naar me toe. Het leek 

me dat ik niets verkeerds had gedaan. Toch kwam het bij 

me op dat het verdacht zou kunnen lijken als gevraagd 

werd hoe het kwam, dat ik de sleutel had gepakt. Werd 

wakker. Veel betekenissen: zoals dat ik de sleutel tot de 

anatomie gepakt had, de andere, die Hesselius had, was 

de sleutel voor de geneeskunde. Ook dat de sleutel tot de 

longen de longslagader is, die zo dus de sleutel is tot alle 

functioneren van het lichaam, of het kan ook geestelijk 

worden geïnterpreteerd. 

 

* Dr. Johan Hesselius, eminent arts en botanicus,  

was de neef van Swedenborg. 

 

[DD 25] Ik verzocht dringend een behandeling voor mijn 

ziekte; er werden mij veel lompen gegeven om te kopen; 

ik nam de helft ervan en selecteerde uit de andere helft, 

maar gaf de lompen weer allemaal terug. Hij zei dat hij 

zelf iets voor me zou kopen dat zou kunnen dienen tot 

genezing. Het waren de gedachten van mijn lichaam die 

de lompen waren, waarmee ik mijzelf wilde genezen, 

maar het was niet goed. 

 

[DD 26] Verscheen daarna, en zag veel zwarte vormen; 

een zo’n zwarte vorm werd naar mij toegegooid: ik zag 

dat het nooit precies kon passen.  

Het betekende dat de natuurlijke rede nooit in harmonie 

kan zijn met de geestelijke, geloof ik. 

Maart 30-31. 

 

[DD 27] Zag een aantal vrouwen; eentje die een brief zat 

te schrijven. Nam het op, maar weet niet waar het bleef.  

Ze zat, en een gele man sloeg haar op de rug, hij wilde dat 

ze meer striemen zou hebben, maar dit was genoeg. Het 

betreft, denk ik, wat ik aan het schrijven ben, en heb ge-

schreven: onze filosofie. 

 

[DD 28] Zag ook een heel mooie vrouw als het ware 

naast een raam daar waar een kind rozen neerzette. Ze 

nam me bij de hand en leidde me. Het betekent wat ik 

schrijf, ook mijn kwelling, die mij zou leiden, geloof ik. 

 

[DD 29] Zag een stoet mannen; prachtig, versierd met 

edelstenen, zo mooi als ik nog nooit gezien had, maar het 
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verdween al snel. Het was, zoals ik geloof, ervaring, die 

nu heel weelderig is. 

1-2 april. 

 

[DD 30] Reed in de lucht te paard. Ging alle kamers bin-

nen, de keuken, en de rest, en zocht een bepaald persoon, 

maar vond niets. De kamers waren slecht geveegd en 

verzorgd. Tenslotte werd ik door de lucht een zaal bin-

nengedragen; daar kreeg ik twee stukjes heerlijk brood, 

en dus had ik hem weer [wie ik zocht]. Hier waren een 

aantal mensen, en een goed geveegde kamer. Betekent het 

Heilig Avondmaal. 

 

[31] Koning Karel* zat in een donkere kamer en sprak 

iets, maar heel onduidelijk, daarna vroeg hij aan iemand 

aan de tafel of hij niet had gehoord wat hij had gevraagd. 

Hij zei: ‘Ja.’ Daarna sloot hij het raam, en ik hielp hem 

met de gordijnen. Hierna besteeg ik een paard, maar nam 

in geen geval de weg die ik dacht, maar reed over heuvels 

en bergen; reed snel, een zware last volgde mij.  

Ik kon er niet in slagen om er van weg te rijden; het paard 

werd moe van de last, en ik zou hem bij iemand anders 

moeten stallen. Hij kwam binnen, en het paard werd zoals 

een geslacht en bloedrood beest, en lag daar. Is een teken 

dat ik alles heb wat ik had bedacht voor mijn instructie; 

en dat ik een weg neem die misschien niet de juiste is. De 

last was mijn resterende werken die mij volgden, die on-

derweg zodanig waren geworden, vermoeid en dood. 

* Karel XII, koning van Zweden 1697 tot 1718,  

Swedenborg stond met hem nauw in verbinding. 

 

[DD 32] Ik stapte uit een koets, de koets werd een meer 

ingereden; terwijl hij er in reed, riep de koetsier naar de 

andere koets voorzichtig te zijn; er was ook gevaar toen 

hij er in reed. Ik keek naar de andere koets. Er leek een 

scherm aan de achterzijde te zitten, dat werd uitgespreid 

zoals een scherm [net als een waaier]. Ik nam het scherm, 

na overleg met de persoon die achterin zat, stapte naar 

binnen en vouwde het in elkaar.  

Betekenis was, dat het begin van mijn werk moeilijk was, 

de tweede koets werd gewaarschuwd en verzocht op te 

letten: voorspelt ook dat ik de zeilen moet samentrekken, 

om ze op te vouwen, en de voetnoten niet zo lang te ma-

ken. 

April 2-3. 

 

[DD 33] Er kwamen twee personen. Ze kwamen in een 

huis dat nog niet af was, maar het gebouw was klaar. Ze 

gingen er omheen en schenen er helemaal niet blij mee te 

zijn. We zagen dat onze kracht niet met ons was, en we 

vreesden hen. Er kwam er een naar me toe en zei dat zij 

een straf voor me hadden op de volgende Witte Donder-

dag, als ik niet uit mezelf weg zou gaan. Ik wist niet hoe 

ik eruit moest komen. Hij zei dat hij me de weg zou wij-

zen. Ontwaakte.  

Betekent dat ik, in een onvoorbereide en ongeveegde hut 

de Hoogste had uitgenodigd voor een bezoek, en dat Hij 

het ongeveegd vond; dient bestraft te worden, maar heel 

genadevol werd mij de weg getoond om aan hun toorn te 

ontsnappen. 

 

[DD 34] [Het leek] of er een bedelaar was, die riep dat hij 

spek wilde hebben, ze wilden hem iets anders geven, 

maar hij riep voortdurend: ‘Bacon!’ Werd wakker.  

Dezelfde betekenis, geloof ik. 

 

[DD 35] Zag twee groepen soldaten, blauw; ze marcheer-

den in twee eenheden langs mijn raam, dat op een kier 

stond. Ik wilde naar de eerste eenheid kijken die voorbij 

marcheerde, die mij prachtig leek. Werd wakker.  

Het is een genadevolle bewaker, om te voorkomen dat ik 

omkom. 

N.B. 3-4 april 1744, dat was de dag voor Pasen. 

 

[DD 36] Gedurende de hele nacht niets opgemerkt, hoe-

wel ik vaak wakker werd. Geloofde dat alles weg was, en 

geregeld, en dat ik verlaten was of verdreven. Rond de 

ochtend leek het erop dat ik ging, en het werd me getoond 

waar naartoe te gaan, maar toen ik keek, was het donker. 

Merkte dat ik in de duisternis was verdwaald, maar toen 

werd het licht, en ik zag dat ik verdwaald was. Zag de 

weg, de bossen en bosjes waar ik heen moest, en erachter 

de lucht. Werd wakker.  

Toen kwam de gedachte als vanzelf op over het eerste 

leven, en als gevolg daarvan over het andere leven, en het 

leek me dat alles vol is van genade. Begon te huilen want 

ik had helemaal niet liefgehad, maar in plaats daarvan had 

ik voortdurend degene gekwetst die mij had geleid had en 

mij de weg had laten zien die tenslotte leidt naar het rijk 

van genade, en omdat ik onwaardig geworden was om in 

de genade te worden opgenomen. 

 

April 4-5.  

 

 

Ging naar 

Gods tafel. 

 

 

[DD 37] Er werd mij verteld dat een koerier nu gekomen 

was. Ik zei dat het zou kunnen zijn, dat [de rest is doorge-

streept met de pen]. Een melodie werd gezongen, en een 

stukje herinner ik me van het gezang:  

Jesus är min wän then bäste 

Jezus is mijn allerbeste vriend* 

Het scheen mij toe dat de knoppen opengebarsten waren, 

en groen waren. 

 

* Dit verwijst naar een lied dat Swedenborg  

in zijn jeugd had geleerd. 

April 5-6. 
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[DD 38] Pasen was op 5 april. Op die dag ging ik naar 

Gods tafel. De verzoeking duurde nog steeds voort, voor-

namelijk na het avondeten tot 6 uur, maar niets concreet. 

Het was een ellende als van een definitieve veroordeling, 

en als van in de hel zijn. Toch was er altijd de hoop die de 

Heilige Geest gaf; en kracht daarin, zoals in Paulus, Ro-

meinen 5:5. Aan de boze was macht gegeven om het 

moeilijk te maken aan het diepste innerlijk met verschil-

lende gedachten. 

 

[DD 39] Op Pinksteren na het Heilig Avondmaal was ik 

buitengewoon gelukkig, en toch uiterlijk gekweld. De 

verzoeking kwam in de namiddag, op een heel andere 

wijze, maar krachtig, want ik was ervan verzekerd dat 

mijn zonden vergeven waren, en toch kon ik mij er op 

geen enkele wijze van weerhouden, mijn heen en weer 

vliegende gedachten uiting geven, enigszins tegen beter 

weten in, wat het werk van de boze was, met toestem-

ming. Gebed, en ook Gods Woord, kalmeerden deze ge-

dachten. Geloof was er voldoende, maar hoop en ver-

trouwen en liefde leken te ontbreken. 

 

[DD 40] Ik ging om 9.00 uur naar bed. De verzoeking, 

gepaard met een huivering, ging voort tot 10.30 uur. Toen 

viel ik in een slaap waarin mijn hele verzoeking aan mij 

werd voorgesteld: hoe Erland Broman op verschillende 

manieren getracht had, en gestreefd om me naar zijn kant 

te krijgen en om te behoren tot die partij (luxe, rijkdom, 

ijdelheid), maar hij kon er niet in slagen mij voor zich te 

winnen. Mijn standvastigheid ertegen groeide hoe langer 

hoe meer, omdat hij mij met minachting behandelde.  

 

[DD 41] Daarna was ik in strijd met een slang, donker, 

grijs, die op de grond lag en Bromans hond was. Ik sloeg 

er met een stok vele malen naar, maar kon hem nooit op 

zijn kop slaan, het was tevergeefs. Hij probeerde me te 

bijten, maar kon het niet. Ik kreeg hem bij zijn open ka-

ken te pakken; hij kon me niet bijten, noch kon ik hem 

veel kwaad doen. Eindelijk kreeg ik hem beet bij de on-

derkaak en kneep er hard in, ook in de neus, die ik kneep 

tot er gif uitspoot. Ik zei dat, hoewel de hond niet van mij 

was, ik hem wel moest corrigeren als hij mij had willen 

bijten. Daarop leek hij te zeggen dat hij mij niet zover 

kon krijgen iets tegen hem te zeggen, ik maakte toen ruzie 

met hem. Toen ik wakker werd, waren de woorden die ik 

zei: ‘Hou je mond.’ 

 

[DD 42] Hieruit is gemakkelijk te zien, zonder verdere 

uitleg, hoe de verzoeking was, en hoe groot de genade 

van God was aan de andere zijde, door de verdiensten van 

Christus en de werking van de Heilige Geest, aan wie eer 

en heerlijkheid zij van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

De gedachte viel me onmiddellijk in, hoe groot de genade 

van de Heer is, die het ons toerekent alsof wij de verzoe-

king hadden weerstaan, en het ons toeschrijft als van ons 

zelf; en toch is het alleen Gods genade en werken; het is 

van Hem en geenszins van ons en Hij overziet al onze 

zwakte in de strijd, zoals het zeker vele malen is gegaan. 

En bovendien welk een grote heerlijkheid geeft onze Heer 

na een korte tijd van tegenspoed. 

 

[DD 43] Daarna sliep ik, en het leek mij dat ik de hele 

nacht op verschillende manieren eerst in verbinding met 

anderen werd gebracht, door de zondigheid die bestond. 

Daarna, dat ik werd omwonden en ingepakt in prachtige 

en onbeschrijfelijke lussen van cirkels; waaruit blijkt dat 

ik gedurende de hele nacht op een wondervolle wijze was 

ingewijd. En toen werd er gezegd: ‘Kan een Jacobiet* 

meer dan eerlijk zijn?’ Tenslotte werd ik dan ontvangen 

met een omhelzing. Daarna werd gezegd dat hij geenszins 

zo genoemd moest worden, of op de wijze zo even ge-

noemd, maar op een bepaalde wijze, waar ik geen herin-

nering aan heb, als het niet Jacobiet was.  

Dit kan ik op geen enkele wijze verklaren: het was een 

mystieke serie. 

* aanhangers van koning Jacobus II  

in Engeland, afgezet in 1688. 

 

[DD 44] Daarna werd ik wakker en sliep weer vele malen 

in, en alles was als een antwoord op mijn gedachten, maar 

op zo'n manier dat er zo’n leven en zo’n heerlijkheid in 

alles was, dat ik daarover niet het minste verslag kan 

doen; want het was allemaal hemels.  

Voor mij op dat moment duidelijk, maar achteraf kan ik 

er niets van verklaren. In één woord, ik was in de hemel 

en ik hoorde een taal met zo’n leven erin, die geen enkele 

menselijke spraak kan uiten, noch de heerlijkheid en de 

diepste verrukking tijdens dit spreken. 

Behalve dit was ik in een wakende staat, als in een he-

melse extase, die ook onbeschrijfelijk is. 

 

[DD 45] Om 9.00 uur lag ik in bed, en ben opgestaan 

tussen 9.00 en 10.00 in de ochtend; na in bed te zijn ge-

weest tussen de twaalf en dertien uur. Aan de Hoogste zij 

dankzegging, eer, lof! Geheiligd zij Zijn naam: Heilig, 

heilig, de Heer God der heerscharen! 

 

[DD 46] Hoe ik door feitelijk bewijs heb geleerd, de be-

tekenis van het verbod, niet méér van de engelen te hou-

den dan van God; een bewijs dat bijna het hele werk had 

bedorven. Maar met betrekking tot onze Heer, er moet 

geen rekening worden gehouden met welke engel dan 

ook, maar met betrekking tot hun hulp, waar het de liefde 

betreft, is het een zaak van veel minder belang. 

 

[DD 47] Ik bemerkte in mijzelf, zoals stralen van licht, 

dat het het grootste geluk was om martelaar te zijn met 

betrekking tot de onbeschrijfelijke genade die verbonden 

is met de liefde tot God, hetgeen de persoon doet wensen 

deze kwelling te verduren, wat niets is in vergelijking met 

het eeuwige, en dit het minste maakt van alle dingen om 

zijn leven op te offeren. 
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[DD 48] Had ook in mijn geest en mijn lichaam een soort 

van bewustzijn van een onbeschrijfelijke gelukzaligheid, 

zodat als het in een hogere graad was geweest, het li-

chaam als het ware opgelost zou zijn geweest in louter 

gelukzaligheid. Dit was de nacht van Paaszondag en 

Paasmaandag, ook de hele Tweede Paasdag. 

6-7 april. N.B. N.B N.B 

 

[DD 49] ‘s Avonds kwam ik in een andere soort van ver-

zoeking, namelijk, toen ik tussen acht en negen uur ‘s 

avonds las over Gods wonderen verricht door Mozes, leek 

het me dat iets van mijn begrip zich daarin mengde, zodat 

ik nooit het sterke geloof kon hebben, dat ik zou moeten 

hebben. Ik geloofde en geloofde niet; dacht dat God en de 

engelen zich daarom toonden aan de herders, maar nooit 

aan de filosoof die zijn inzicht laat deelnemen aan die 

zaak. Het begrip is bijvoorbeeld altijd geneigd om te vra-

gen waarom hij de wind gebruikte toen hij de sprinkhanen 

samenriep? Waarom hij Farao’s hart verhardde? Waarom 

hij het niet allemaal tegelijk deed? en meer van dergelijke 

vragen. In gedachten heb ik hierover inderdaad geglim-

lacht, maar deed dit toch zo veel, dat mijn geloof geens-

zins stabiel was. 

 

[DD 50] Ik keek naar het vuur, en zei tegen mezelf: dus ik 

moet ook niet geloven dat het vuur bestaat, en [moet ge-

loven] dat de uitwendige zintuigen meer misleidend zijn 

dan wat God zelf zegt, wat een zekere waarheid is; ik zou 

dit meer moeten geloven dan mijzelf.  

In deze gedachten en nog vele meer was ik het eerste uur 

of anderhalf uur, en in gedachten glimlachte ik tot de 

verleider.  

Het dient te worden opgemerkt, dat ik diezelfde dag naar 

Delft ging, en de hele dag de genade had om in diepe 

geestelijke gedachten te zijn, zo diep en liefelijk als ik 

daarvóór nog nooit in was geweest, de hele dag; wat het 

werk van de geest was, die ik toen bij mij bemerkte. 

 

[DD 51] Om tien uur ging ik naar bed en voelde me iets 

beter. Na een half uur hoorde ik een geluid onder mijn 

hoofd. Ik dacht dat de verleider toen wegging.  

Meteen kwam er een huivering over mij, zo sterk van het 

hoofd naar beneden en over het hele lichaam, met een 

geluid van de donder, en dit vond meerdere keren plaats. 

Ik bemerkte dat er iets heiligs op mij was.  

 

[DD 52] Vervolgens viel ik in een diepe slaap en om on-

geveer 24.00, 1.00 of 2.00 uur in de nacht, kwam er een 

sterke beving over mij heen van hoofd tot voet, met een 

donderend lawaai zoals veel windvlagen samen beukten; 

dit schudde mij heen en weer. Het was onbeschrijfelijk en 

wierp me op mijn gezicht. Toen, op het moment dat ik op 

mijn gezicht lag, juist op dat moment was ik klaarwakker, 

en zag dat ik was neergeworpen.  

 

 

[DD 53] Vroeg me af wat het betekende; en ik sprak alsof 

ik wakker was, maar bemerkte niettemin dat de woorden 

in mijn mond werden gelegd. ‘En o! ' Almachtige Jezus 

Christus, dat gij vanuit uw zo grote genade, u verwaardigt 

om tot zo’n groot zondaar te komen. Maak mij uw genade 

waardig.’ Ik hield mijn handen samen en bad, en toen 

verscheen een hand, die hard in mijn handen kneep.  

 

[DD 54] Terstond daarop ging ik verder met mijn gebed 

blijft en zei: ‘U heeft beloofd om alle zondaars genadig 

aan te zien; u kunt niets anders dan uw woord gestand 

doen.’ Op datzelfde moment was ik aan zijn borst, en zag 

hem van aangezicht tot aangezicht, het was een aange-

zicht met een heilige uitdrukking, en al met al was het 

onbeschrijfelijk, en hij glimlachte zo, dat ik denk dat zijn 

gezicht inderdaad zo geweest is toen Hij op aarde leefde. 

Hij sprak tot mij en vroeg of ik een duidelijk bewijs van 

gezondheid had. Ik antwoordde: ‘Heer, U weet dat beter 

dan ik.’ ‘Nu, doe het dan’, zei hij, dat wil zeggen, zoals ik 

het met mijn verstand begreep dat het betekende: ‘houdt 

dan werkelijk van Mij’, ofwel, doe wat je hebt beloofd. 

God geef me de genade daarbij, ik vond dat het niet in 

mijn macht lag. Werd wakker, met bevingen.  

 

[DD 55] Viel weer in een toestand waarin ik in gedachten 

was, noch slapend, noch wakker. Dacht: 'Wat kan dit 

zijn? Is het Christus, Gods zoon, die ik heb gezien? Maar 

het is zonde dat ik daarover twijfel. Maar zoals het is 

bevolen dat we de geesten moeten onderzoeken, over-

dacht ik het dus allemaal opnieuw en vond van wat er 

gebeurd was in de vorige nacht, dat ik was gezuiverd en 

omhuld en beschermd door de Heilige Geest, de hele 

nacht door en op deze manier hiertoe voorbereid, en ook 

dat ik op mijn gezicht viel, en de woorden die ik sprak, en 

het gebed, dat geenszins uit mijzelf kwam, maar het 

woord werd in mijn mond geplaatst, niettemin was ik het 

die sprak en dat alles heilig was.  

Zo begreep ik dat het Gods eigen Zoon was, die naar be-

neden kwam met deze donder, en me met mijn gezicht 

naar de grond boog vanuit Zichzelf, en het gebed deed, en 

dus, zei ik dat het Jezus zelf was.  

 

[DD 56] Ik vroeg om genade, voor het feit dat ik er zo 

lang over getwijfeld had en ook voor het feit dat ik het in 

mijn gedachten heb laten opkomen om te vragen om een 

wonder, hetgeen ik ongepast vond. Daarop keerde ik te-

rug tot gebed en vroeg alleen om genade. Meer dan dit 

heb ik niet geuit, maar daarna smeekte ik en bad om lief 

te hebben, hetgeen het werk is van Jezus Christus, en 

niets van mij. Ondertussen gingen er vaak huiveringen 

over me heen. 

 

[DD 57] Daarna, bij het ochtendgloren viel ik weer in 

slaap en toen was het voornamelijk in mijn gedachten hoe 

Christus zich verenigt met de mensheid. Heilige gedach-

ten kwamen op, maar zij waren van dien aard dat ze vrij 
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ondoorgrondelijk waren. Ik kan niet in het minst over-

brengen in de pen wat plaats viel, want ik weet alleen dat 

ik in zulke gedachten was. 

 

[58] Daarna zag ik mijn 

vader [Jesper Svedberg], 

in een ander gewaad dan 

hij normaal droeg, bijna 

van een rode kleur.  

Hij riep me naar zich toe 

en nam me bij de armen, 

waar ik ruches had aan de 

halve mouwen of man-

chetten aan de voorkant. 

Hij trok beide ruches 

naar voren, en bond ze 

vast met mijn veters.  

 

Dat ik ruches had betekent dat ik niet van de priesterlijke 

orde ben, maar dat ik ben, en moet zijn, een ambtenaar. 

Daarna vroeg hij me hoe ik deze vraag vind, dat een ko-

ning verlof heeft gegeven aan ongeveer 30 personen die 

gewijd waren, te trouwen, en dus hun staat daarmee ver-

andert heeft. Ik antwoordde dat ik had nagedacht en iets 

geschreven had over een dergelijke zaak, maar het heeft 

daarmee geen verband. 

 

[DD 59] Meteen daarop voelde ik [het in mij] te antwoor-

den volgens mijn geweten, dat niemand, wie dan ook, 

moet worden toegestaan om zijn eigen staat te veranderen 

waaraan hij zich heeft toegewijd. Hij zei dat hij dezelfde 

mening had. Maar ik zei, dat als de koning het heeft opge-

lost, de zaak is afgehandeld. Hij zei dat hij zijn stem 

schriftelijk moest inleveren. Als er 50 [stemmen] zijn, zal 

de zaak dienovereenkomstig worden afgewikkeld.  

Ik nam als een opmerkelijk feit waar, dat ik hem nooit 

mijn vader noemde, maar mijn broeder. Dacht daarna hoe 

dit zat: het leek mij daar mijn vader dood was en dit, wat 

mijn vader is, moet dus mijn broeder zijn. 

 

[DD 60] Om niets te vergeten, kwam het ook in mijn 

gedachten op, dat de Heilige Geest mij aan Jezus zou 

tonen, en mij aan Hem voorstellen, als een werk dat Hij 

zo had voorbereid, en dat ik beslist niets aan mijzelf toe 

moet schrijven, maar dat alles van Hem is, hoewel hij uit 

de genade, hetzelfde aan ons toerekent. 

Dus zong ik het lied dat ik toen heb uitgekozen: 

 

Jesus är min wän then bäste, DD n. 245 

[Jezus is mijn beste vriend,] 

 

[DD 61] Ik heb nu geleerd dat in de geestelijke [dingen], 

er niets anders op zit dan zichzelf te verootmoedigen en 

niets anders te begeren, en dit met alle nederigheid, dan 

de genade van Christus. Ik probeerde vanuit mijzelf om 

liefde te krijgen, maar dit is arrogant, want wanneer men 

Gods genade heeft, verlaat men zichzelf om het welbeha-

gen van Christus, en doet volgens Zijn welbehagen. Men 

is het gelukkigst als men in de genade van God is. Ik was 

genoodzaakt met de nederigste gebeden om vergiffenis te 

smeken, alvorens mijn geweten tot rust zou kunnen wor-

den gebracht, want ik was nog steeds in verzoeking tot dit 

gebeurd was. De Heilige Geest leerde mij dit, maar ik, 

met mijn domme verstand, had nederigheid weggelaten, 

hetgeen het fundament is van alles. 

De nacht van april 7de en 8ste 

 

[DD 62] Gedurende de hele nacht ging ik diep omlaag, 

trap na trap, en via allerlei plaatsen, maar heel veilig en 

zeker, alsof er geen gevaar in de diepte was, en toen 

kwam er in de droom dit vers bij mij op: dat noch de 

diepte, noch iets anders nog langer ...* 

* Hetzelfde lied als in nr. 37 

 

[DD 63] Daarna leek het of ik met een aantal anderen aan 

het diner zat met een priester. Ik betaalde ongeveer een 

‘Louis d'or’ voor mijn diner, in feite meer dan ik zou 

moeten. Maar toen ik daar vandaan weer op weg was, had 

ik twee zilveren bekers bij me die ik had weggenomen 

van de tafel. Dit vond ik pijnlijk, en ik trachtte ze terug te 

sturen, en het scheen dat ik de middelen had om dat te 

doen.  

Dit betekent, geloof ik, dat ik, in de verzoeking, mijn deel 

betaald had (het was Gods genade) en zelfs meer dan ik 

zou moeten (Gods genade), maar dat ik daardoor veel heb 

geleerd over geestelijke dingen; wat bedoeld wordt door 

de zilveren kopjes die ik wilde terugsturen naar de pries-

ter, dat wil zeggen, tot eer van God, zou ik weer aan de 

kerk het universele geven of de een of andere manier, 

zoals mij inderdaad het geval lijkt te zijn. 

 

[DD 64] Daarna ging ik in een aanzienlijk gezelschap 

naar een tweede priester, het leek of ik daar al eerder was 

geweest. Toen we daar binnen stapten, leek het of we met 

zo velen waren, dat we de priester zouden hinderen. Vond 

het onbelangrijk dat we met zo velen waren, en dat het 

lastig voor de priester was.  

Dit betekende dat ik veel wanordelijke gedachten had die 

ik niet zou moeten hebben; gedachten die ik nooit zou 

kunnen beheersen. Ook de mensen die ik eerder had ge-

zien leken Polen, Huzaren, die plunderaars zijn.  

Maar het leek erop dat ze weggingen. 

 

[DD 65] Ik was ook in deze verzoeking, dat gedachten in 

mij binnenvielen en die ik nooit onder controle zou kun-

nen krijgen, ja, zo intens dat ik werd weggehouden van 

alle andere gedachten, alleen maar om ze voor één keer 

de vrije loop te geven, om tegen de macht van de geest in 

te gaan, die in een andere richting leidt; zo sterk, dat als 

Gods genade niet sterker was geweest, ik er zeker door 

gevallen zou zijn, of gek geworden.  
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Ondertussen kon ik met geen mogelijkheid mijn gedach-

ten zo richten om over de Christus, die ik voor dat korte 

ogenblik had gezien, te mediteren. De beweging en de 

kracht van de geest kwam over me, en ik voelde me of ik 

liever gek zou worden.  

Hierdoor werd de betekenis van mijn relatie tot de tweede 

priester aangeduid.  

 

[66] Ik kan het vergelijken met de 

twee schalen van een balans, in de 

ene is onze eigen wil en onze hef-

tige natuur, in de andere, de macht 

van God, onze eigen wil leidt onze 

Heer zodanig in verzoeking, dat 

Hij het soms laat komen tot een 

evenwicht, maar zodra de schaal 

aan onze kant ooit zwaarder wordt, 

helpt Hij het omhoog.  

Zo heb ik ingezien, om te spreken 

op een natuurlijke manier.  

Hieruit volgt dat onze macht die de schaal omlaag drukt 

gering is en dat het eerder tegen de macht van de geest is, 

dan dat het hem helpt, en dus is het alleen het werk van 

onze Heer, dat Hij zo beschikt. 

 

[DD 67] Toen bemerkte ik dat er diverse zaken in mijn 

gedachten naar voren gebracht werden die er lang tevoren 

in waren gelegd, en zo ervoer ik dus door dit voorbeeld 

de waarheid van Gods Woord, dat er niet het kleinste 

woordje of gedachte is welke God niet weet, en als we 

Gods genade niet krijgen, zijn wij daar verantwoordelijk 

voor. 

 

[DD 68] Dit heb ik geleerd, dat het enige in deze staat (ik 

ken geen andere) is, met nederigheid God te danken voor 

zijn genade, en daar om te bidden en voor ons onze eigen 

onwaardigheid te beschouwen en de oneindige genade 

van God. 

 

[DD 69] Het was prachtig dat ik twee gedachten kon heb-

ben, geheel gescheiden, op een en dezelfde tijd: een voor 

mijzelf, die volledig bezet werd door andere gedachten en 

met al de gedachten van de verzoeking, op zo'n wijze dat 

er niets was om dit te verdrijven. Het hield me zo gevan-

gen dat ik niet weet waarheen te vluchten, want ik droeg 

het met mij mee. 

 

[DD 70] Bovendien na dit kwamen er opnieuw bepaalde 

zaken in mij op die ik lang geleden had gehad en gewor-

teld waren in mijn gedachten; het was alsof tegen mij 

gezegd werd dat ik redenen moest vinden om mezelf te 

verontschuldigen, hetgeen ook een grote verzoeking was, 

of aan mijzelf het goede toe te schrijven dat ik had ge-

daan, of beter gezegd, wat er door mij heen gebeurd was. 

Maar Gods Geest verhinderde ook dit en inspireerde mij 

om het op een andere manier te zien. 

[DD 71] Deze verzoeking was sterker dan de eerdere, in 

aanmerking genomen dat zij naar het allerinnerlijkste 

ging; aan de andere kant had ik een sterker bewijs van de 

geest, want soms barstte het zweet mij uit. Dat wat werd 

voorgesteld was helemaal niet zo dat het me meer zou 

veroordelen, want ik had de stellige zekerheid dat dit mij 

vergeven was; maar het was dat ik mijzelf moest veront-

schuldigen, en mijzelf vrij maken. Ik barstte regelmatig in 

tranen uit, niet van verdriet, maar van innerlijke vreugde, 

dat onze Heer zo’n onwaardige zondaar had uitgekozen 

door zo’n grote genade te tonen, want ik vond dat dit de 

som van dit alles was, dat dit het enige is om zich in ne-

derigheid in de genade van de Heer te werpen, om de 

eigen onwaardigheid te vinden, en God in nederigheid te 

danken voor zijn genade. Want als er een enige verheer-

lijking in zit, die iemands eigen eer vooropstelt, al zou het 

de verheerlijking zijn van de genade van God of wat dan 

ook anders, in die mate is het onzuiver. 

 

[DD 72] Wanneer, zoals vaak het geval was, ik in ge-

dachten was juist over deze onderwerpen, en iemand mij 

als een heilige man zou beschouwen en als gevolg daar-

van mij waardigheid bood, zoals dat inderdaad gebeurt bij 

bepaalde eenvoudige mensen, dat ze niet alleen vereren, 

maar ook een zogenaamde heilige man als een heilige 

aanbidden, vond ik toen dat er met de ernst die me be-

zielde, dat ik zo’n mens alle slechts wilde aandoen en wel 

in de hoogste mate, zodat er helemaal niets van de zonde 

aan hem vast zou blijven kleven en dat ik met ernstige 

gebeden de Heer moest verzoenen, opdat ik nooit meer 

deel zou hebben aan zo’n verdoemende zonde die aan mij 

zou vastkleven.  

 

[DD 73] Want alleen tot Christus, in wie alle Godheid 

volkomen is, moet gebeden worden, want hij neemt de 

grootste zondaars in genade aan en beschouwt onze on-

waardigheid als niets, hoe kunnen we ons dan aan iemand 

anders in gebed wenden dan aan Hem? Hij is almachtig 

en de enige middelaar, wat Hij doet voor anderen; de 

heiligen worden zo gevormd.  

Het is zijn werk, en niet het onze, dat we zouden moeten  

. . .  . . .  . . .    

 

[in het origineel zijn de laatste  

drie woorden doorgestreept. Red.]  

 

[DD 74] 1k vond mezelf onwaardiger dan anderen en de 

grootste van de zondaren, daar onze Heer mij heeft toege-

laten om dieper met mijn gedachten in bepaalde dingen te 

gaan dan vele andere mensen, en precies daarin ligt juist 

de bron van de zonde; in de gedachten die worden uitge-

voerd in de handeling; wat er zodoende de oorzaak van is 

dat mijn zonden vanuit een diepere grond zijn gekomen 

dan bij veel andere mensen. Daarin zag ik mijn eigen 

onwaardigheid, en dat mijn zonden groter zijn dan van 

andere mensen.  
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Want het is niet genoeg om zichzelf onwaardig te vinden, 

wat kan bestaan uit iets waar het hart ver van is en vals 

zou kunnen zijn: maar om het feit uit te vinden dat men 

onwaardig is behoort tot de genade van de geest. 

 

[DD 75] Terwijl ik nu in de geest was, dacht ik en zocht, 

hoe ik door mijn gedachten de kennis zou kunnen berei-

ken hoe alle onzuiverheid te vermijden; niettemin be-

merkte ik, dat het onzuivere zich bij elke gelegenheid, 

naar voren drong. Ik meende dat het in mijn gedachten 

was blijven hangen vanuit het oogpunt van eigenliefde. 

Bijvoorbeeld, als iemand mij niet waardeerde volgens de 

inschatting van mijn eigen verbeelding, ontdekte ik dat ik 

altijd bij mezelf dacht: ‘Ah! als je eens wist welk een 

genade ik heb, dan zou je anders handelen.’ Dit was met-

een onzuiver en had zelfliefde als basis. Eindelijk begreep 

ik dit, en bad tot God om zijn vergeving. En toen vroeg ik 

of anderen dezelfde genade mochten genieten; die ze 

misschien al hadden of mochten ontvangen. Zo kon ik 

hier dus duidelijk in mijzelf nog een van de afschuwelijke 

appels waarnemen die nog resteerden, volledig onbe-

keerd, die de wortel van Adam zijn, en de erfzonde. Meer 

dan dat, daarnaast behoort nog een eindeloze rij andere 

wortels van zonde bij mij. 

 

[DD 76] Ik hoorde iemand die aan tafel zat een vraag aan 

zijn buurman stellen of iemand melancholisch kan zijn 

die een overvloed aan geld heeft. Ik lachte in mijzelf, en 

voelde de neiging om te antwoorden - indien het gepast 

was geweest om dat te doen in dat gezelschap, of als de 

vraag aan mij was gesteld - dat een persoon die alle mid-

delen in overvloed heeft, dan niet alleen onderworpen is 

aan melancholie maar zelfs in een hogere mate, in de staat 

van de geest en de ziel, of de geest die daarin actief is. 

Verwonderde me dat hij zo’n vraag stelde.  

 

[DD 77] Ik kan hier des te beter van getuigen, daar ik 

door de genade van God, die ik heb ontvangen als mijn 

deel, een overvloed van alles wat ik wil in wereldse mid-

delen, volop kan leven van mijn jaarinkomen, en de plan-

nen uitvoeren die ik in mijn gedachten heb; en kan ook 

nog iets terzijde leggen. Ik kan dus mijn getuigenis afleg-

gen dat de ellende en de melancholie die voortvloeien uit 

het ontbreken van levensbehoeften in zekere mate laag 

zijn en lichamelijk drukkend, maar geenszins zo erg als 

de andere soort.  

Maar als de kracht van de Geest is in het ene, weet het 

andere van niets, want het lijkt alsof het eerdere sterk was 

voor zover het lichaam betreft, maar hierin begeef ik mij 

niet. 

 

[De laatste zin van ‘maar als’ is doorgestreept 

met een dikke streep, onmiddellijk nadat het werd 

geschreven.] 

 

 

 
 

[DD 78] Zag een boekwinkel.  

Dacht onmiddellijk dat mijn werk meer zou doen dan dat 

van andere mensen. Maar toen viel het me meteen in dat 

eenieder de dienaar van een ander is, en onze Heer heeft 

tussen zijn middelen duizend mogelijkheden tot het voor-

bereiden van iemand, en zo moet dus elk boek worden 

overgelaten aan zijn eigen waarde, als een middel nabij of 

verwijderd, volgens de staat van de rede van elk mens. 

Nog steeds willen trots en arrogantie weer naar voren 

dringen; moge God het beheersen, Hij heeft de macht in 

zijn handen. 

 

[DD 79] Had zoveel genade van de Heer dat wanneer ik 

wilde besluiten mijn gedachten zuiver te houden, ik een 

innerlijke vreugde bemerkte, maar nog steeds een kwel-

ling in het lichaam, dat in het geheel niet de hemelse 

vreugde van de ziel kon dragen; want ik verliet mij op de 

nederigste wijze in de genade van God, om met mij te 

doen volgens zijn beschikking. God, schenk mij nederig-

heid, dat ik mijn eigen zwakte, onreinheid en onwaardig-

heid kan zien. 

 

[DD 80] Gedurende al die tijd was ik, zoals gebruikelijk, 

in gezelschap en niemand kon niet in het minst [enige 

verandering in mij opmerken], dit was door de genade 

van God, maar ik wist wat het geval was, maar durfde 

niet te zeggen dat een zo hoge genade aan mij geschon-

ken was, want ik meende dat het voor mensen tot niets 

anders zou leiden, dan om over mij te denken op de een 

of andere manier, voor of tegen, ieder op zijn eigen ma-

nier. Ik vond dat het geen goed kon doen als ik dit ver-

trouwelijk in een gezelschap zou noemen, want de ver-

meende verheerlijking van de genade van God, is wat zou 

kunnen terugvallen op mijn eigenliefde. 

 

[Op de 29e pagina zijn slechts 20 regels geschre-

ven, en deze zijn volledig bedekt met inktvlekken. 

Na veel moeite is de Zweedse redacteur er in ge-

slaagd delen van het schrift te ontcijferen.] 
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[DD 81] Ik vond geen betere vergelijking voor mezelf 

dan wanneer een boer wordt verhoogd tot de macht van 

een leider of koning en kan bevelen al wat zijn hart be-

geerde, maar die toch nog iets in zich had dat hem de 

wens gaf te willen leren waarvan hij zelf niets wist. En uit 

de vergelijking ontdekt men dat het is ... Uw genadige 

hand die de grote vreugde veroorzaakt. Toch was ik treu-

rig bij de gedachte dat de mens zichzelf op geen enkele 

wijze binnen die genade kan plaatsen.  

April 8-9 

 

[DD 82] Het leek of ik een hond op mijn knie had, en ik 

verwonderde me dat hij kon spreken en vragen naar zijn 

voormalige baasje, Swab. Hij was zwart, en kuste me. 

Werd wakker en riep om de genade van Christus om de 

grote trots die ik koester en het zelf-vleiende dat dit ver-

oorzaakt. Daarna dacht ik dat het mijn vastendag was, die 

de dag ervoor was geweest, en dat veel dingen waren 

ingepakt voor het leger. 

 

[DD 83] Vervolgens kwam een jonge vrouw in donkere 

kleding binnen, en vertelde me dat ik moest gaan naar... 

Toen kwam er iemand achter mijn rug die mij zo stevig 

vasthield, de hele rug met handen en alles, dat ik niet kon 

bewegen. Ik smeekte iemand die bij mij was om hulp, en 

hij hielp haar weg te gaan, maar ik had geen kracht om 

zelf mijn arm te bewegen. Dit was de verzoeking van de 

vorige dag en betekent dat ik op geen enkele wijze in 

staat ben tot enig goede vanuit mijzelf. Daarna werd een 

gefluit gehoord toen hij wegging, en ik huiverde. 

 

[DD 84] Daarna zag ik in St. Peter's Church iemand die in 

de ruimte beneden ging waar Petrus ligt, en hij werd er 

uitgedragen en er werd gezegd dat er nog steeds iemand 

op de loer ligt. 

Het scheen dat ik vrij was om in en uit te gaan. God leid-

de mij. 

 

[DD 85] Daarna zag ik alles wat onrein was, en herkende 

mezelf als onrein, onrein met vuiligheid, van top tot teen. 

Riep: ‘Genade van Jezus Christus.’ 

[DD Een zin in het Zweedse ‘Common Prayer Book’, het 

begin van de biecht.] 

Dus de gedachte [van de woorden] ‘Ik, arme zondige 

mens,’ werd voor mij gebracht, wat ik ook de volgende 

dag las. 

9 tot 10 april. 

 

[DD 86] De hele dag, de negende, was ik in gebed, bezig 

met lofliederen, en met het lezen van Gods Woord, en 

vasten, behalve in de ochtend, toen ik enigszins met ande-

re zaken bezig was, totdat dezelfde verzoeking kwam, 

waarbij ik als het ware gedwongen werd om te denken dat 

wat ik niet wilde. 

 

 

[DD 87] Deze nacht waarin ik heel rustig sliep, werd ik 

tussen 03.00 en 04.00 uur in de ochtend wakker en lag 

wakker, maar zoals in een visioen.  

Ik kon opkijken en wakker zijn, wanneer ik wilde, en dus 

was ik niet anders dan wakker; toch was er in de geest 

een innerlijke en voelbare blijdschap over mijn gehele 

lichaam uitgespreid; leek alsof het op een volmaakte wij-

ze getoond werd hoe het allemaal voortging en eindigde. 

Het vloog op een bepaalde wijze omhoog, en verborg 

zich in een oneindigheid, als een centrum. Daar was de 

liefde zelf. En het schijnt alsof het zich daarvandaan 

rondom uitbreidde, en dan weer naar beneden, en zo dus 

door een onbegrijpelijke cirkel vanuit het centrum, dat 

liefde was, rondom, en zo weer daarheen terug. 

 

[DD 88] Deze liefde, in een sterfelijk lichaam, waar ik 

toen vol van was, was als de vreugde die een kuis mens 

heeft juist op het moment dat hij in de daadwerkelijke 

liefde is en in de echte daad met zijn partner; zo’n extre-

me vreugde werd over mijn hele lichaam gegoten, en dit 

voor een lange tijd, en duurde de hele periode van wakker 

zijn, vooral net voordat ik ging slapen, en na het slapen, 

zo’n half uur of een uur. Nu, terwijl ik in de geest was, en 

nog steeds wakker want ik kon mijn ogen openen en 

wakker zijn, en dan weer in die staat komen; zag ik en 

nam waar dat de innerlijke en de werkelijke vreugde uit 

deze bron kwam, en dat voor zover iemand daarin kon 

zijn zoveel vreugde heeft hij, en zodra iemand in een 

andere liefde komt, die zich niet daarop concentreert, zo 

snel is hij er van weg. 

 

[DD 89] Bijvoorbeeld wanneer hij in een bepaalde eigen-

liefde kwam - in een die niet daar in het centrum is - dan 

was hij er buiten. Er kwam een lichte kilte over me en een 

soort lichte huivering, alsof het me martelde.  

Hieruit begreep ik waaruit mijn problemen soms waren 

ontstaan, en toen begreep ik waar de grote angst vandaan 

komt wanneer de geest de mens raakt; en dat dit tenslotte 

eindigt in een eeuwigdurende straf en de hel als haar deel 

heeft, als iemand onwaardig deelneemt aan Christus in 

het Heilig Avondmaal, want het is de Geest die iemand 

kwelt voor zijn onwaardigheid.  

 

[DD 90] In dezelfde staat waarin ik was, kwam ik zelfs 

nog dieper in de geest, en hoewel ik wakker was, had ik 

mijzelf op geen enkele wijze onder controle, maar er 

kwam een soort van overmeesterende neiging om mezelf 

op mijn gezicht te werpen, om de handen te vouwen en te 

bidden als eerder; om te bidden voor mijn onwaardigheid, 

en met de diepste nederigheid en eerbied te bidden voor 

genade, dat ik, als de grootste der zondaren, de vergeving 

van de zonden mocht ontvangen.  

Toen, nam ik ook waar dat ik in dezelfde staat was als 

eergisternacht ervoor, maar kon verder niets vertellen, 

want ik was wakker. 
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[DD 91] Ik verwonderde mij hierover, en het werd mij in 

de geest getoond, dat de mens in deze staat is als iemand 

met zijn voeten omhoog en zijn hoofd naar beneden. En 

het kwam bij mij op waarom Mozes zijn schoenen moest 

uitdoen, toen hij naar de heilige plaats moest gaan, en 

waarom Christus de voeten van de apostelen waste, en 

aan Petrus antwoordde dat, wanneer de voeten zijn ge-

wassen, alles is gedaan. Daarna in de geest zag ik in dat 

wat uitgaat vanuit het eigenlijke centrum, wat liefde is, de 

Heilige Geest is, die wordt voorgesteld door water; want 

het wordt genoemd water of golf. 

 

[DD 92] Samenvattend, als iemand in een staat is waarin 

hij geen liefde heeft, die in zichzelf zetelt, maar alleen in 

het algemene of publieke goede, wat hier op aarde in de 

zedelijke wereld, de liefde in de geestelijke wereld verte-

genwoordigt, en dit geenszins voor zijn eigen bestwil of 

het maatschappelijk belang, maar omwille van Christus, 

in wie de liefde is en het centrum is, dan is zo iemand in 

de juiste staat.  

Christus is einddoel, de andere doelen zijn bemiddelende 

doelen; deze leiden rechtstreeks tot het einddoel. 

 

[DD 93] Daarna viel ik in slaap en zag een van mijn be-

kenden aan een tafel, hij groette mij, maar ik nam het niet 

direct waar of beantwoordde zijn groet. Hij was kwaad en 

sprak een paar boze woorden tegen mij. Ik probeerde 

mezelf te verontschuldigen, en zei tenslotte dat ik de nei-

ging had om begraven te zijn in mijn gedachten en er niet 

op te letten wanneer iemand mij groette, zodat ik soms op 

straat mijn vrienden voorbijliep zonder hen te zien. Ter 

bevestiging beriep ik mij op een andere kennis die aan-

wezig was, en hij zei dat dit zo was; en ik zei dat niemand 

meer beleefd en bescheiden wenst te zijn (God geve dat 

dit zo is) dan ik.  

Deze droom vond plaats vanwege de vorige nacht toen ik 

in andere gedachten was dan die waaraan ik aandacht had 

moeten geven, en het toonde aan dat onze Heer in Zijn 

oneindige barmhartigheid bereid is om me te veront-

schuldigen. Maar mijn vriend gaf daarop geen antwoord; 

maar hij leek overtuigd te zijn, meende ik. 

April 10-11 

 

[DD 94] Kwam in een lage kamer waar veel mensen wa-

ren: zag echter slechts een vrouw, was in het zwart, maar 

niet kwaad; ze liep een heel eind een slaapkamer binnen, 

maar ik wilde er niet met haar naar binnen gaan.  

Ze zwaaide naar mij bij de deur. Daarna ging ik naar bui-

ten en merkte dat ik verschillende keren werd vastgehou-

den door een spook dat mij volledig aan de rug in be-

dwang hield. Tenslotte verdween het, 

 

[DD 95] en ik kwam los. Er kwam een vuile geest die 

hetzelfde deed; het was een vieze oude man. Eindelijk 

kreeg ik hen van mij weg. Het waren mijn gedachten die 

ik de dag ervoor had gehad, toen ik mezelf als al te on-

waardig beschouwde en dacht dat ik in mijn leven deze 

staat nooit zou overwinnen. Maar toch troostte ik mezelf 

met de gedachte dat God machtig is in alle dingen, en dat 

zijn macht dit doet, toch was er nog steeds iets in mij, dat 

er de oorzaak van was dat ik mij niet onderwierp, zoals ik 

behoor te doen aan de genade van God, en om met mij te 

doen naar zijn welbehagen. 

 

[DD 96] Toen ik naar buiten kwam, zag ik heel veel men-

sen zitten in een galerij, en zie! een machtige stroom wa-

ter kwam door het dak naar beneden, het was zo krachtig 

dat het door alles heen brak wat het tegenkwam. Er waren 

enigen die de opening of het gat versperden. Sommigen 

ook gingen opzij, zodat het water hen niet zou raken. 

Sommigen verdreven het in druppels. Sommigen verleg-

den de richting ervan, zodat het wegdraaide van hun 

plaats. Dit, veronderstel ik, was de kracht van de Heilige 

Geest die invloeide in het lichaam en de gedachten, en die 

ik voor een deel belemmerde, voor een deel uit de weg 

ging; en voor een deel van mij weg liet glijden. 

Voor wat betreft de mensen die ik zag, deze vertegen-

woordigen mijn gedachten en mijn wil. 

 

[DD 97] Daarna kwam ik hieruit en was in staat om in 

mijn gedachten op een bepaalde manier te meten en in 

delen te verdelen datgene wat vanuit het centrum tot de 

omtrek ging. Het leek de hemel, want na afloop was er 

een hemelse helderheid. Ik kan inderdaad mijn gedachten 

hierover hebben, maar ik durf dit nu nog niet teveel te 

vertrouwen: omdat het gaat om iets dat nog moet gebeu-

ren. 

 

[DD 98] Terwijl ik in de eerste strijd van deze beproeving 

was, riep ik tot Jezus om hulp, en het ging weg. Ik hield 

ook mijn handen samen onder mijn hoofd, en op deze 

wijze kwam het niet voor de tweede keer terug.  

Maar toen ik wakker werd had ik huiveringen en ik hoor-

de keer op keer een zwaar gedempt geluid, maar wist niet 

waar dit vandaan kwam. 

 

[DD 99] Later, toen ik wakker werd, vroeg ik me af of dit 

misschien geen fantasie was. Toen bemerkte ik dat mijn 

geloof wankelde, maar ik bad met gevouwen handen, dat 

ik zou worden versterkt in het geloof, en dit vond onmid-

dellijk plaats. Mijn eigen waardigheid in vergelijking met 

anderen kwam ook bij mij op; bad als voorheen, en de 

gedachte daaraan verdween ogenblikkelijk.  

Dus als onze Heer zijn hand ook maar in het geringst van 

iemand wegneemt, is diegene van de juiste weg af en van 

het ware geloof, zoals het bij mij was, volgens deze zeer 

tastbare vertoning. 

 

[DD 100] Ik sliep deze nacht ongeveer elf uur, en was de 

hele ochtend al in mijn gebruikelijke staat van innerlijke 

vreugde, maar toch knaagde er iets in me. Ik nam aan dat 

dit voortkwam uit de kracht van de geest en mijn eigen 
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onwaardigheid. Eindelijk, door de hulp van God, kwam ik 

tot de gedachte dat de mens tevreden moet zijn met alles 

wat de Heer behaagt, want het is aan Hem, en dat iemand 

zich geenszins verzet tegen de geest wanneer hij van God 

de zekerheid verkrijgt dat het Gods genade is als dit het 

goede voor ons bewerkt, want wij zijn van Hem, dus 

moeten we tevreden zijn met wat Hem behaagt te doen 

met dat wat van Hem is. Hiervoor dient de mens echter 

tot onze Heer te bidden, want dit ligt niet in het minst 

binnen onze eigen kracht. 

 

[DD 101] Hij gaf mij toen zijn genade met dit doel: ik 

richtte me enigszins naar binnen met mijn gedachten, en 

wilde begrijpen waarom dit zo gebeurde; wat een zonde 

was. De gedachten hadden daar geen recht op, maar ik 

moet tot onze Heer bidden om ze te kunnen beheersen. 

Het is genoeg dat hij dit zo wil. Maar in alles dient men 

zich te beroepen op, te bidden tot hem, en hem te danken, 

en met nederigheid onze eigen onwaardigheid te erken-

nen. 

 

[DD 102] Ben nog steeds zwak in mijn lichaam en in 

mijn denken, want ik weet alleen maar mijn eigen on-

waardigheid en dat ik een ellendig schepsel ben, hetgeen 

mij kwelt. En hierdoor zie ik hoe onwaardig ik de genade 

ben, die mij verleend is. 

 

[DD 103] Nam ook waar dat de stroom, terwijl die neer-

viel, door de kleren van iemand die daar zat heen boorde, 

terwijl hij uit de weg ging. Misschien is een druppel op 

mij gevallen en deze drukt hard, wat zou het zijn als de 

hele stroom kwam. Want ik nam het motto aan: 

‘Gods wil zij gedaan; ik ben de Uwe en niet de mijne 

[doorgehaald]. God geeft daartoe genade; dit is geenszins 

van mij.’ 

 

[DD 104] Ik ontdekte dat iemand in geestelijke smart kan 

zijn, hoewel hij door de geest wordt verzekerd, dat hij 

vergeving van zijn zonden heeft verkregen, en de hoop en 

de zekerheid heeft in de genade van God te zijn.  

Dit kan .. [de laatste twee woorden zijn doorgestreept]. 

April 11-12 

 

[DD 105] Ik droomde de hele nacht, maar slechts een heel 

klein deel ervan komt naar boven. Het was alsof ik de 

hele nacht werd onderwezen in veel dingen, maar waar-

van ik geen herinnering heb. Ik sliep ongeveer elf uur. 

Voor zover ik het me kan herinneren, denk ik dat:  

(1) het de bovengenoemde wezenlijke of belangrijke din-

gen waren die een mens behoort te bestuderen en te on-

derzoeken. (2) Er werd mij ook verteld van de thymus en 

de nieren, [waarover hij toen schreef in ‘Regnum Anima-

le’] dat zoals de thymus het onzuivere serum afscheidt uit 

het bloed en de nieren het terugvoeren in het bloed nadat 

het is gezuiverd, zo gebeurt het ook in ons, zoals ik ge-

loof, geestelijk. 

[DD 106] (3) Het leek dat ik mijn zus Caisa* zag, die iets 

deed wat niet klopte en daarna neerlag en huilde.  

Toen onze moeder kwam nam ze een totaal andere uit-

drukking aan en een andere spraak; de betekenis ervan 

wordt hierna gegeven.  

 

* bijnaam voor Swedenborgs zuster Catharina. 

 

[DD 107] (4) Er was een priester die tot een grote ge-

meente predikte, en aan het eind tegen iemand anders 

sprak, maar of hij wel of niet gekwalificeerd was weet ik 

niet. Maar toen stapte iemand naar voren en sprak tegen 

hem en zei dat het zo niet behoort te zijn.  

Ik was daarna met hen in een besloten gezelschap, en 

vervolgens, na onderzoek, werd er gezegd dat de straf 

voor een dergelijke zaak de schande is, met een boete van 

drie Zweedse marken.  

 

 
 

Hij leek zich helemaal niet bewust te zijn dat dit strafbaar 

was. Er werd gezegd dat men begint met wat een mark 

kost, dan twee marken, etc.  

Dit betekent dat iemand niet tegen zo maar iedereen moe-

ten preken, of spreken, of schrijven, want het is strafbaar 

en lasterlijk voor het oog van de wet. Want het raakt ie-

mands eer en goede naam. 

 

[DD 108] (5) Daarna werden mijn knieën uit zichzelf 

bewogen, wat kan betekenen dat ik enigszins was verne-

derd, zoals ook het geval is; wat Gods genade is, waar-

voor ik op de meest nederige wijze dankbaar voor ben.  

 

[DD 109] Daarna vond ik in mezelf, en werd er misschien 

op gewezen door het derde punt in de droom, dat in elk 

van onze gedachten, ja zelfs in die gedachten waarvan we 

geloven dat die bijna zuiver zijn, een eindeloze hoeveel-

heid van zonden en onreinheid kleeft; zoals ook in elk 

verlangen dat vanuit het lichaam in de gedachten komt, 

dat oorspronkelijk uit diepe wortels opspringt.  

Hoewel het denken als zuiver zou moeten verschijnen, 

toch ligt daaronder het feit dat de mens denkt vanuit 

angst, vanuit hypocrisie, en vele andere passies, zoals 

iemand trouwens enigszins kan ontdekken door reflectie; 

zodat we ons des te minder kunnen bevrijden van de zon-

de, omdat er geen gedachte is die niet is vermengd met 

veel onreinheid of onzuiverheid.  

Daarom is het het beste om zich elk uur en ieder moment 

schuldig te bekennen voor de hellestraf, maar om te gelo-

ven dat de genade en barmhartigheid van God, die is in 

Jezus Christus, er aan voorbij ziet.  
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[DD 110] Ja, ik heb vaak opgemerkt dat geheel onze wil 

die we hebben, die wordt geleid vanuit het lichaam en die 

gedachten binnenbrengt, tegenstrijdig is aan de geest die 

dit doet. Daarom is er een voortdurende strijd, en we 

kunnen ons niet op enigerlei wijze verenigen met de 

geest, maar de geest, van genade, verenigt zich met ons. 

Als we hiermee rekening houden zijn we als het ware 

dood voor alles wat goed is, maar we kunnen onszelf 

neigen tot het slechte. Want iemand moet zichzelf altijd 

schuldig rekenen aan tal van zonden, want de Heer God 

weet alles (en wij, heel weinig) van onze zonden die 

slechts in onze gedachten komen; [wij weten] alleen van 

die welke in onze handelingen komen, wanneer we over-

tuigd raken van hun zondigheid. 

Er moet ook worden opgemerkt dat ... [doorgestreept]. 

April 12-13. 

 

[DD 111] Ik nam door de geest waar, dat ik in dezelfde 

mentale toestand was waarin ik de dag daarvoor was, en 

die ook aan mij werd voorgesteld door een soort van 

geestelijk licht-schrijven, dat de wil het inzicht het meest 

beïnvloedt door inspiratie [inademen].  

De gedachten vliegen dan vanuit het lichaam naar binnen, 

en worden als het ware met het uitademen verdreven, of 

rechtuit naar voren gedragen; waaruit blijkt dat de ge-

dachten werkelijk hun afwisselende rol spelen, zoals de 

ademhaling van de longen, omdat inademen tot de wil 

behoort, en uitademen tot de natuur. Dus de gedachten 

hebben hun rol in elke handeling van de ademhaling; 

daarom wanneer kwade gedachten binnenkwamen, was 

het enige wat te doen stond de adem tot zich te trekken, 

waarop de kwade gedachten verdwenen.  

 

[DD 112] Vandaar kan men ook de reden zien dat bij 

krachtige gedachten de longen in evenwicht worden ge-

houden, nog meer in een natuurlijke toestand, en op zo’n 

moment gaat de inademing sneller dan de uitademing, op 

andere momenten is het omgekeerde het geval. Ook ten 

aanzien van het feit dat in extase of trance iemand zijn 

adem inhoudt, op zo’n moment zijn de gedachten, bij 

wijze van spreken, weg.  

Zo ook in de slaap, wanneer zowel de inademing als de 

uitademing tot de natuur behoren; wanneer 

datgene wordt voorgesteld dat invloeit van-

uit een hogere bron. Hetzelfde kan ook 

worden afgeleid uit de grote hersenen, om-

dat bij het inademen alle organen die innig 

verbonden zijn met het cerebrum zelf, wor-

den uitgebreid, en de gedachten dan hun 

oorsprong krijgen en hun loop. 

 

[DD 113] Daarna kwam ik op een plaats 

waar wonderlijk grote en hoge windmolens 

draaiden met een vreselijke snelheid. Toen kwam ik in 

een duisternis terecht, en ik kroop over de grond en was 

bang dat een van de wieken van de windmolens mij te 

pakken zou krijgen en mij doden. Ik kwam ook onder een 

zeil terecht, dat vervolgens stopte, en ik kwam er goed 

mee weg, want het zeil hielp mij. Dit betekent dat ik de 

dag ervoor in strijd was met mijn gedachten (waarmee de 

wieken van de windmolens worden bedoeld), en intussen 

had ik geen idee wat ik moest doen, maar met Gods hulp 

werden mijn gedachten gematigd en zo werd ik er veilig 

en gezond van weggevoerd. Waarvoor, eer en lof aan God 

die mijn zwakte niet veracht. 

 

[DD 114] Daarna leek ik in het gezelschap te zijn van een 

enigen die probeerden als het ware goud te maken, maar 

ze zagen dat ze omhoog moesten klimmen, maar dit kon-

den ze niet, en zonder dat was het onuitvoerbaar om goud 

te maken. Dit ging zo een tijdje door; toen, toen was ik 

eindelijk met twee personen, die probeerden in weerwil 

van alles omhoog te klimmen, hoewel onze Heer op geen 

enkele wijze met hen was. Ik zei: ‘Dit kan onmogelijk 

lukken, en dus ging ik voor hen omhoog. Ik had een 

touw, en trok. Ik bemerkte dat er beneden iets was dat 

sterk de andere kant op trok. Eindelijk zag ik dat het een 

vent was, die ik de baas was, en tilde hem omhoog, en 

dus feliciteerde ik mijzelf en zei dat het was zoals ik had 

gezegd.  

 

[DD 115] Betekenis geloof ik is dit: het goud betekent 

datgene wat goed en welgevallig is voor God; men moet 

omhoog klimmen om het te krijgen, en dit ligt op geen 

enkele wijze binnen het bereik van onze eigen kracht, 

hoezeer we ons ook verbeelden dat we dit door onze ei-

gen krachten in staat zijn om te doen, maar dan merken 

we dat er iets met geweld de andere kant op trekt, maar 

uiteindelijk overwinnen we door de genade van God. 

 

[DD 116] Daarna was ik geruime tijd in dezelfde gedach-

te, die roodachtig werd in het licht ervan, deze roodachti-

ge kleur betekent dat daarin Gods genade is, en dat hier-

van de zaak afhangt of ons werkelijke handelen datgene 

is, (met de genade van God en in het geloof, dat God 

geeft) wat goed is. Dit is goud maken, want in dat geval 

krijgt men van onze Heer alles wat gewenst wordt, alles 

wat nuttig voor hem is. Zo werd dus zeer krachtig voor-

gesteld dat datgene moet worden verricht wat 

goed is, en dat daarin het goud ligt. 

 

[DD 117] Daarna, toen ik was opgestaan, was ik 

in grote angst voor onze Heer als in een huive-

ring; de geringste aanduiding of gedachte maakte 

me bang en deed me huiveren; dit was Gods ge-

nade aan mij om te laten zien dat ik redding moet 

zoeken met angst en beven.  

En daar het mijn motto, is: 'Uw wil geschiede, ik 

ben de Uwe, en niet de mijne’, en daar ik mezelf 

vanuit mijzelf aan onze Heer heb gegeven, laat Hem dan 

met mij doen naar zijn welbehagen.  
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Ook was er een zekere ontevredenheid in mijn lichaam; 

maar in de geest, vreugde daarover; want het is de genade 

van onze Heer die dit doet. 

God moge mij hierin sterken. 

 

[DD 118] Was voortdurend in gevecht met dubbele ge-

dachten die tegen elkaar streden. Ik bid u, o Almachtige 

God, dat ik de genade krijg om de Uwe te zijn en niet van 

mijzelf. Vergeef me als ik heb gezegd dat ik de Uwe ben 

en niet van mijzelf; dit is niet mijn domein, het is van 

God. Ik bid voor de genade om de Uwe te kunnen wor-

den, en dat ik in niets, aan mijzelf wordt overgelaten. 

April 13-14. 

 

[DD 119] Dacht erover na hoe de genade van de Heilige 

Geest de hele nacht met mij werkte. Zag mijn zus Hed-

wig, met wie ik niets te maken wilde hebben; wat bete-

kent dat ik in geen geval mezelf bezig moet houden met 

de ‘Oeconomia regni animalis’, maar om het maar te 

laten. Daarna leek het mij of de tijd langzaam verliep, en 

ze toen tegen haar kinderen zei: ‘Ga naar buiten en lees 

wat; dat we daarna misschien kunnen dammen of kaart 

spelen, en ze gingen zitten om dit te gaan doen en de tijd 

te doden. Het leek toen dat ik bij het diner was.  

Ik denk dat het betekent dat er niets mis is of misdadig 

wanneer men dit op de juiste wijze doet. 

 

[DD 120] Lag samen met iemand die geenszins mooi 

was, maar toch vond ik haar aardig. Ze was gevormd net 

als anderen, ik raakte haar daar aan, maar merkte dat er 

bij de ingang tanden inzaten.  

Het leek of dit Archenholtz* was vermomd als een 

vrouw. Wat het betekent weet ik niet: ofwel dat ik met 

vrouwen geen omgang moet hebben; of dat er in de poli-

tiek iets ligt dat bijt; of iets anders. 

* Zweeds politicus. 

 
Johann Wilhelm Archenholz werd ge-

boren in Langfuhr (Wrzeszcz) in de 

buurt van Danzig (Gdansk) op 3 sep-

tember 1741. Hij was een Pruisische 

officer, hoogleraar geschiedenis en een 

publicist. Zijn boek over de geschiede-

nis van de Zevenjarige Oorlog (1756-

1763) was de basis voor vele herdruk-

ken, maar ook voor schoolboeken. Ar-

chenholz opdracht gegeven tot een 

Berlijnse kunstenaar, Johann Friedrich Bolt, met een koperen 

ets voor de Geschiedenis Archenholz van Gustav Vasa van de 

beroemde Zweedse adel te produceren. Hij stierf in Öjendorf 

(een deel van Hamburg vandaag) op 28 februari 1812, waar 

tegenwoordig een straat is vernoemd naar hem. 

 

[DD 121] De hele dag was ik in dubbele gedachten die 

het geestelijke probeerden te vernietigen, als het ware 

spottend, zodat ik de verzoeking erg sterk vond.  

Door de genade van de Geest werd ik er toe gebracht mijn 

gedachten op een boom te richten, dan op het kruis van 

Christus en op de gekruisigde Christus.  

Zo vaak als ik dit deed, vervlakten die andere gedachten 

als vanzelf.  

 

[DD 122] Ik drong met dezelfde gedachte zo nadrukkelijk 

aan dat ik met het kruis de verzoeker scheen neer te druk-

ken en hem weg te jagen. Toen was ik voor enige tijd vrij, 

en daarna moest ik mijn gedachten hierop zodanig ge-

fixeerd houden, dat wanneer ik dit maar uit mijn gedach-

ten en innerlijk gezicht verloor, ik in verzoekende ge-

dachten viel. God zij geprezen, die mij het wapen gaf. 

Door Zijn genade houdt God mij daarin, dat ik altijd mijn 

gekruisigde redder voor ogen mag hebben, want ik durfde 

op geen enkele wijze tot mijn Jezus op te zien, tot Hem 

die ik heb gezien, want ik ben een onwaardige zondaar; 

maar ik behoor eigenlijk op mijn gezicht te vallen en het 

is Jezus die mij opricht om tot Hem op te kijken; want zo 

ben ik in staat om op te zien tot de gekruisigde Christus. 

April 14-15. 

 

[DD 123] Het leek of ik snel een aantal treden naar bene-

den liep, maar slechts elke trede licht aanraakte wanneer 

ik er langs ging, gelukkig kwam ik helemaal beneden, 

zonder gevaar. Een stem van mijn lieve vader kwam: ‘Je 

brengt ontsteltenis teweeg, Emanuel.’  

Hij zei dat het slecht was, maar dat hij het over het hoofd 

zou zien. Het betekende dat ik gisteren een te stoutmoe-

dig gebruik had gemaakt van het kruis van Christus, niet-

temin was het Gods genade dat ik vrij van gevaar kwam. 

 

[DD 124] Aldus klom ik op een schap, en sloeg de hals 

van een fles, waaruit een dik goedje vloeide en de vloer 

bedekte. Toen stroomde het naar beneden, geloof ik. Be-

tekent dat door de genade van God en zonder macht van 

mijzelf gisteren een massa kwaad was uitgeroeid uit mijn 

gedachten. Zat op iets waarop geschreven was; wat bete-

kent datgene wat ik nog moet doen. 

 

[DD 125] Hoorde een beer grommen, maar zag hem niet. 

Durfde niet op de bovenste verdieping te blijven, want er 

was daar een lijk dat hij zou ruiken. Daarom ging ik naar 

beneden naar het vertrek van dokter Moraeus*, en sloot 

de luiken. Dit is een teken van verzoeking, zowel op het 

punt van begerigheid en misschien ook van andere din-

gen, ook dat ik voortging met mijn anatomische veron-

derstellingen. 

* Moraeus was Swedenborgs neef. 

 

[DD 126] Het leek me dat doctor Moraeus een mooi 

meisje het hof maakte, haar instemming kreeg, en dus het 

middel had om haar mee te nemen waar hij maar wilde. 

Ik grapte met haar over de gretigheid waarmee ze zei: 

‘Ja.’ etc.. enz. Het was een mooi meisje, en werd groter 

en mooier. Het betekende dat ik mezelf moet informeren 

over de spieren en daarover nadenken. 
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[DD 127] Ik had een ongewoon goede en lange slaap van 

twaalf uur. Toen ik wakker werd had ik Jezus gekruisigd 

en zijn kruis voor mijn ogen. De geest kwam met zijn 

hemelse leven, als het ware extatisch, intens, en op een 

wijze die me toestond om hoger en hoger in die staat te 

gaan, zodat wanneer ik hoger had gegaan, ik had moeten 

worden opgelost door dit werkelijke leven van vreugde. 

 

[DD 128] Het kwam mij zodanig in de geest voor dat ik 

te ver was gegaan: dat ik in mijn gedachten Christus had 

omarmd aan het kruis. Toen kuste ik zijn voeten en mij 

daarna verwijderde; toen, terwijl ik op mijn knieën viel, 

bad ik tot Hem gekruisigd. Het scheen dat, zo vaak ik dit 

deed, de zonden van mijn zwakheid werden vergeven. 

Het kwam bij me op dat ik hetzelfde in een beeld voor de 

ogen van mijn lichaam kon hebben, maar dit, begreep ik, 

was verre van juist, en was grote zonde. 

April 15-16. 

 

[DD 129] Het leek of ik een ladder opklom vanuit een 

grote diepte; na mij kwamen. . . (vrouwen) die ik kende. 

Ik stond stil en maakte hen bang, met opzet, en ging toen 

omhoog. Kwam bij een groene muur aan en ging liggen.  

De anderen kwamen na. Ik groette hen. Het waren vrou-

wen. Ze gingen naast mij liggen; een jonge vrouw, en een 

iets oudere. Ik kuste de handen van beiden en wist hele-

maal niet welke ik zou nemen. Het waren mijn gedachten 

en mijn ouvrage d'esprit [werk van de geest], over twee 

soorten, die mij eindelijk inhaalden, ik herwon mij en 

groette en ontving hen. 

 

[DD 130] Daarna kwam ik op een plaats waar heel veel 

mannen bijeen waren, een groot aantal knappe jonge 

mensen op een bepaalde plek in een groep. Er kwamen 

nieuwe bij, bijvoorbeeld, Henning Gyllenborg*, te paard; 

ik ging naar hem toe, kuste hem en stond naast hem.  

Betekent dat ik terugga naar mijn res memoria. en res 

imaginationis: mijn gekoesterde onderwerpen over het 

geheugen en de verbeelding, en die opnieuw begroet, 

daardoor kwam ik opnieuw tot het hogere en lagere ver-

mogen. 

* Graaf Gyllenborg, politicus en diplomaat. 

 

[DD 131] Nadat ik thuis kwam en in mijn eigen woning 

was, kwamen er velen naar mij toe. Ik wist dat ik een leuk 

vrouwtje en een jongen had verborgen en ik hield ze ver-

borgen. Voor de rest waren er weinig voorzieningen voor 

zo’n gezelschap. Maar ik was nog niet bereid om mijn 

zilver te tonen, voordat ik hen moest onthalen, noch om 

hen naar een prachtig vertrek dieper in het huis te voeren, 

dat van binnen mooi verfraaid was. Het betekent dat ik 

weer bij mijzelf thuis kwam, en dat ik de kennis had ver-

worven die nu is opgeschreven, en dat ik daarvan te zijner 

tijd gebruik kan maken, en het zilver uitgeven, en de 

mensen in de stijlvolle slaapkamer voeren. 

 

[DD 132] Het leek of ik iemand beschuldigde, maar weet 

niet meer hoe, maar tenslotte streek ik de zaak glad en 

verontschuldigde het enigszins, omdat hij zelf zei dat het 

zo was, maar de woorden waren diep verborgen. 

Betekent dat ik mijzelf beschuldigde, maar mij toch ver-

ontschuldigde, omdat ik zelf alles bekende. 

 

[DD 133] Er werd gezegd, Nicolaiter en Nicolaus Nico-

lai; of het nu mijn nieuwe naam betekent, weet ik niet.  

Het meest merkwaardige was dit, dat ik nu de innerlijke 

mens voorstelde en als een andere persoon was dan me-

zelf, zodat ik mijn eigen gedachten begroette, en er be-

angstigd door werd, mijn eigen magazijnruimten van het 

geheugen begroette; beschuldigde iemand anders; waaruit 

blijkt dat de verandering is gekomen, dat ik iemand ver-

tegenwoordig die tegen een ander is, dat wil zeggen, de 

innerlijke mens, want ik heb God gebeden dat ik op geen 

enkele wijze van mijzelf zal zijn, maar dat het God mis-

schien behaagd om mij de Zijne te laten worden. 

Dit heeft nu eenentwintig dagen geduurd. 

 

[DD 134] Ik vond verder dat het meeste hiervan een bete-

kenis van een andere aard had.  

(1) De twee vrouwen betekende dat ik me eerder aan filo-

sofische studies moet wijden dan aan geestelijke; wat 

mijn neiging spoedig onthulde.  

(2) Mijn kussen aan Henning Gyllenborg en het zien van 

zoveel mensen toonde aan dat ik niet alleen blij was met 

de macht van het in de wereld zijn, maar dat ik ook graag 

opschepte over mijn werk.  

(3) Nicolaus Nicolai was een filosoof die ieder jaar brood 

stuurde naar Augustus; betekende schulden, dat ik het 

mijn plicht vond om weer verzoend te worden met onze 

Heer, omdat ik, in geestelijke dingen, een stinkend lijk 

ben.  

 

[DD 135] Daarvoor ging ik naar gezant Preis* en hij ging 

naar Pastor Pambo** om hem te vragen of ik het Heilig 

Avondmaal opnieuw kon krijgen, dit werd mij toegestaan. 

Ik ontmoette hem bij de gezant, en ging met hem naar 

binnen. Dit was de voorzienigheid van onze Heer. Die-

zelfde dag dineerde ik met gezant Preis, maar had geen 

trek. De 17
de

 nam ik deel aan het Heilig Avondmaal met 

Pastor Pambo. 

 

* Preis was Zweeds gezant in Den Haag;  

Swedenborg ging vaak bij hem op bezoek.  

 

** Pastor Pambo was predikant van de  

Duits-Lutherse kerk in Den Haag 

 

April 17-18 
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Lutherse kerk in Den Haag 

 

[DD 136] Afschuwelijke dromen: hoe de beul het hoofd 

dat hij had afgeslagen roosterde, en het ene geroosterde 

hoofd na het andere in een lege oven stopte, die nooit vol 

kwam. Er werd gezegd dat het zijn vlees was.  

Hij was een grote zware vrouw?, glimlachte, had een 

klein meisje bij hem. 

 

[DD 137] Daarna droeg de Boze me naar allerlei diepten 

en bond mij vast. Ik herinner me niet alles.  

Werd helemaal vastgebonden in de hel neergegooid. 

 

[DD 138] Hoe een grote optocht werd georganiseerd, 

waarvan ik was uitgesloten. Ik had daarvan weg moeten 

gaan, maar ik kon er naartoe te gaan, ging zitten, maar zij 

adviseerden mij om weg te gaan. Ik ging weg. Toch had 

ik nog een kamer vanwaar ik in staat was om ze te zien. 

Maar de stoet was nog steeds niet gekomen. 

 

[DD 139] Toch, daar ik er zeker van ben dat God genade 

schenkt en mededogen aan alle arme zondaars die verlan-

gen te worden bekeerd en met een vast geloof vluchten 

tot Zijn onvoorstelbare barmhartigheid en tot de verdien-

sten van de Heiland, Jezus Christus, zo verzeker ik mij-

zelf van zijn genade en laat mij in Zijn bescherming, om-

dat ik zeker geloof dat ik vergeving van mijn zonden heb 

verkregen; hetgeen mijn vertrouwen en troost is, die God 

ter wille van Jezus Christus zal versterken. 

[DD 140] Was deze dag bij tussenpozen in innerlijk lijden 

en soms wanhopig, toch steeds, was ik zeker van de ver-

geving van de zonden. Ondervond van tijd tot tijd zware 

gevechten in deze toestand tot 10 uur, toen ik met de hulp 

van God, in slaap viel, waarin het leek dat er tegen mij 

gezegd werd dat er iets zou worden aangeboden van bin-

nenuit. Sliep zo’n anderhalf uur, maar ‘s nachts had ik 

meer dan tien uur geslapen. Heb door de genade van God 

een buitengewone slaap gehad; zoals ook voor het geheel 

van het halve jaar. 

April 18-19 

 

[DD 141] Het leek me dat we lang werkten om een kist 

naar binnen te brengen, die kostbare dingen bevatte, die 

er lang in hadden gelegen, net als het een langdurig werk 

was met [het paard van] Troje, eindelijk, ging iemand 

eronder en maakte het vandaar gemakkelijker. Zo werd 

het dus verkregen alsof het veroverd was en we zaagden 

en zaagden. Betekent hoe iemand moet werken om de 

hemel te winnen. 

 

[DD 142] Het scheen of ik een slecht horloge bij me had, 

maar waardevolle horloges thuis, die ik op geen enkele 

wijze zou willen ruilen voor gouden horloges.  

Betekent dat ik enige kennis opneem, die waardevol ge-

noeg is om mijn tijd aan te besteden. 

 

[DD 143] Het scheen mijzelf toe dat mijn lagere delen 

omhuld waren in lagen over elkaar, die op verschillende 

manieren rondom mij ineengestrengeld waren, en op het-

zelfde moment als het ware kwamen. . .  

Betekent dat ik verder zorg moet dragen om verder te 

gaan naar het juiste doel. 

 

[DD 144] Er was een heel goedaardige hond, donker-

bruin, die mij volgde; wanneer er een reptiel of ongedier-

te aankwam, stond hij op; wanneer er water was, ging hij 

er in om de diepte te weten.  

Misschien betekent het Tobias’ hond. 

 

[DD 145] Zag een prachtig beest in een venster, het was 

levendig, ook donkerbruin, en het ging naar binnen via 

een ander venster, en wat op zijn rug zat, was er af ge-

schraapt en veranderde in een zakdoek. Ik keek hem na, 

en zag hem nog steeds enigszins, maar kon hem niet aan-

wijzen aan iemand anders; achter dit venster was een 

apotheek. Ik vroeg of ik hem neer moest schieten. Het 

kan misschien betekenen dat ik geïnstrueerd zal worden 

over wat dient tot verbetering, enz. 

 

[DD 146] Dacht achteraf dat het werd getoond, omdat 

tegen mij gezegd is, of bedoeld is om te worden begre-

pen, wanneer ik dwaalde. 
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[DD 147] Ik zag König en professor Winbom* aanko-

men, dat wil zeggen, ik kwam bij hen logeren; op door-

deweekse dagen bij diegenen die op geen enkele wijze 

christenen zijn; want van König werd gezegd dat hij geen 

christen was. Winbom kwam te voet, wat zondag bete-

kent. 

* professor in de theologie te Uppsala 

 

[DD 148] Deze dag was ik ook enigszins onrustig in mijn 

gemoed, omdat mijn gedachten tegen mijn wil alle kanten 

opvlogen, en ik kon ze niet in bedwang houden. Ik was in 

de eredienst en merkte dat mijn gedachten over zaken van 

geloof – over Christus, Zijn verdiensten en dergelijke, 

voor zover deze juist zijn en bevestigen, niettemin onrust 

veroorzaken en tegengestelde gedachten loslaten en laten 

opkomen, die een mens op geen enkele wijze kan afwen-

den wanneer hij vanuit eigen inzicht wil geloven en niet 

vanuit de genade van de Heer. 

 

[DD 149] Tenslotte werd mij vanuit de genade van de 

Geest gegeven geloof te verkrijgen, zonder te redeneren, 

en zekerheid erover. Toen zag ik mijn gedachten die het 

bevestigden, als het ware onder mij; in gedachten lachte 

ik erover, en nog veel meer over die gedachten die de 

eerste weerlegden en ermee in strijd waren. Het geloof 

leek ver boven het begrip van mijn gedachten te zijn. 

Toen had ik voor het eerst vrede; God versterke mij daar-

in, want het is zijn werk, en des te minder het mijne, daar 

mijn eigen gedachten, ja zelfs de beste, meer vernietigen 

dan vooruitgang geven of voeden. Iemand lacht om zich-

zelf, zowel wanneer hij tegen datgene denkt, en ook als 

hij zou willen bevestigen met zijn eigen inzicht, wat hij 

gelooft. Het is dan ook het hogere, ik weet helemaal niet 

of het niet het hoogste is, wanneer iemand de genade 

ontvangt van het niet langer gebruik maken van zijn eigen 

inzicht in zaken van het geloof;  

 

[DD 150] hoewel het erop lijkt dat onze Heer bij bepaalde 

personen een zekerheid toestaat die uitgaat van overwe-

gingen die betrekking hebben op het inzicht. Gelukkig 

zijn zij die geloven en niet zien. Dit heb ik duidelijk neer-

geschreven in de proloog, nr. 21, 22*. Maar vanuit mij-

zelf kon ik me dit toch op geen enkele wijze hebben her-

innerd, of daar zijn opgekomen, maar vanuit Gods gena-

de, waarvan ik niets weet, bewerkte dit. Toen heb ik het 

daarna, uit het feit en de verandering in mijn hele inner-

lijke wezen, gevonden; want het is Gods genade en werk, 

waarvoor eeuwig eer.  

* het werk Regnum Animale (Het Rijk van de Ziel  

over de Ordening en Werking van al het Bezielde) 

 

[DD 151] Hieruit zie ik hoe moeilijk het is voor geleer-

den, veel moeilijker dan voor de ongeletterden, om tot dit 

geloof te komen, en zichzelf dus te overwinnen, zodat ze 

om zichzelf kunnen lachen, want op de eerste plaats moet 

de aanbidding voor hun eigen inzicht worden uitgeroeid 

en verworpen; hetgeen Gods werk is, en niet van de 

mens. Zo is het eveneens Gods werk om de mens in deze 

staat te houden.  

Dit geloof wordt zo dus gescheiden van ons inzicht, en 

bevindt zich er altijd boven. 

 

[DD 152] Dit is zuiver geloof, het andere is onzuiver, 

zolang dit zich vermengt met ons eigen begrip, het moet 

dit begrip gevangen nemen, onder de gehoorzaamheid 

aan het geloof. Iemands geloof moet dus hierop rusten: 

degene die heeft gezegd dat het God is, die boven alles 

staat, de waarheid zelf is. Dat wil zeggen, zoals we kun-

nen begrijpen, dat we moeten worden als kinderen. Een 

groot deel van wat ik heb gezien is hiermee in harmonie, 

en misschien dit ook, dat zo veel hoofden werden geroos-

terd en in de oven geworpen, om het voedsel te vormen 

voor de Boze. 

 

[DD 153] Het feit dat bevestigingen het geloof verduiste-

ren wordt ook hierdoor gezien, dat in dit geval het begrip 

nooit verder gaat dan waarschijnlijkheden. Op deze wijze 

sluimert er altijd als het ware het bewijzen van het meer-

dere of het mindere; want de bevestigingen door het eigen 

inzicht zijn altijd onderhevig aan twijfel, wat het licht van 

het geloof verduistert. Maar zo is dus geloof alleen een 

gave van God, die de mens verkrijgt als hij leeft volgens 

Gods geboden en dus ijverig tot Hem daarvoor bidt. 

April 19-20 

 

[DD 154] Had een heel verschillende slaap, droomde 

veel; waarna ik schuddingen had, maar kon er niets van in 

mijn geest terughalen, want elke keer verdwenen de dro-

men weer van mij. 

 

[DD 155] Ik hield mijn handen tegen elkaar. Tijdens het 

wakker worden leek het me dat ze samen werden gedrukt 

door een hand of vinger; hetgeen met de hulp van God 

betekent dat onze Heer mijn gebeden hoorde. 

 

[DD 156] 

Daarna in een 

visioen (hetgeen 

niet slapen is, niet 

wakker zijn is, en 

geen extase is) 

kwam het tot mij dat koning Karel de eerste keer streed 

zonder resultaat, daarna in het tweede gevecht met de 

Saksen de overwinning behaalde, en met bloed was be-

dekt. Daarna nogmaals dat de Muzen* hebben gewonnen. 

Wat betekent dat ik met de genade van God de strijd heb 

gewonnen, en dat het bloed van Jezus en Zijn verdiensten 

mij hebben geholpen, en dat ik in mijn studies mijn doel 

zal bereiken. 

* Muzen: 9 Griekse godinnen van kunsten en  

wetenschappen; in het algemeen in de betekenis 

van inspiratiebron. 
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[DD 157] Ik stond op, nu vol van God*; God zij dank en 

lof, ik zal in het geheel niet van mijzelf zijn. Ik ben er 

zeker van en ik denk dat gij, o God, mij in alle dagen van 

mijn leven de Uwe laat zijn en neem uw Heilige Geest 

niet van mij, die mij versterkt en steunt. 

* Engelse vertaling van Dr. Tafel; 

het origineel is onduidelijk. 

 

[DD 158] Deze dag was ik in de allersterkste verzoeking, 

zodat als ik dacht aan Jezus Christus er daarmee plotse-

ling goddeloze gedachten binnenkwamen, waarover ik 

geen macht had om te beheersen, voor zover ik kon we-

ten. Ik sloeg mezelf, maar ik kan bevestigen dat ik nooit 

zo’n levendige moed had gevoeld als vandaag; niet in de 

geringste mate neergeworpen, vreesachtig of gekwetst als 

op andere dagen, hoewel de verzoeking zeer sterk was; de 

oorzaak is dat onze Heer mij het krachtige geloof had 

gegeven en vertrouwen, dat Hij me helpt ter wille van 

Jezus Christus en zijn belofte, zodat ik daarna de werking 

van het geloof bemerkte. 

 

[DD 159] En het geval met deze moed was, dat ik zo boos 

was op satan, dat ik met hem wilde strijden met de wa-

pens van het geloof.  

Hieruit zien we wat het resultaat is van een juist geloof, 

zonder redeneren, of ondersteuning van redenen. Maar 

het is alleen Gods genade, was dit eerder gebeurd, was ik 

totaal overbluft geweest.  

Ik was echter bang dat ik de Heer beledigd had doordat ik 

met kracht geprobeerd heb mijzelf te bevrijden, waarvoor 

ik echter met nederigheid naar mijn beste vermogen om 

vergeving smeekte. Het kan mogelijk een verwijzing zijn 

naar Karel XII, die helemaal onder het bloed zat. 

Apri 21 – 22 

 

[DD 160] Het leek of ik verdwaald raakte in de duisternis 

en niet met de anderen naar buiten ging. Ik tastte mijn 

weg af langs de muren en kwam tenslotte uit in een 

prachtig huis waar mensen waren die zich afvroegen op 

welke manier ik daar was gekomen. Ze kwamen me te-

gemoet en zeiden dat dit niet de manier was. Ik zei dat er 

misschien in de zolderkamer een opening was. Ze zeiden: 

‘Nee’.  

Betekent dat ik vandaag jammerlijk de fout in ging. 

 

[DD 161] En er was een grote hond die onder het bed-

sprei, waar ik lag, was gekomen en mij in mijn hals likte. 

Ik was bang dat hij me zou bijten, maar niets daarvan 

gebeurde, en er werd gezegd dat hij me niet zou bijten. 

Betekent de dubbele gedachten die ik had gehad, en dat 

het mij niet werd toegestaan over heilige dingen te den-

ken. 

 

[DD 162] Daarna was ik met spelers. Een van hen zei dat 

er een Zweed zou komen, die mij wilde zien. We reden 

naar binnen. Een grote ladder was voor hem neergezet. 

Het was een hond die rondom was ingepakt, met een 

puppy dat haar zoogde.  

Het betekent mijn afschuwelijke gedachten.  

Iets van dezelfde soort hing aan een vishengel en wilde 

niet weggaan. Uiteindelijk, in een andere kamer, werd het 

weggerukt. Betekent dat ik daarvan bevrijd werd. 

 

[DD 163] In visioen leek het me alsof er iets in de lucht in 

stukken uit elkaar werd verscheurd. Het kan misschien 

aanduiden dat mijn dubbele gedachten in stukken uit el-

kaar moeten worden verscheurd. Toen ik wakker werd, 

werd de uitdrukking gehoord, ‘alles genade’; wat bete-

kent dat alles wat er gebeurd is genade is en voor mijn 

bestwil. 

 

[DD 164] Later ging ik twijfelen, omdat ik zo ver van 

God gescheiden leek, zodat ik niet zo levendig over Hem 

kon denken, tenzij ik mijn koers omdraai naar huis.  

Er kwam een aantal bijbehorende beroeringen van de ziel 

en het lichaam, maar ik vatte moed en vond dat ik geko-

men ben om het allerbeste te doen om de eer van God te 

bevorderen; kreeg het talent ervoor; alles hielp daarbij. 

De Geest was met mij vanaf mijn jeugd tot dit doel. Ik 

vond mezelf onwaardig om te leven als ik anders deed 

dan de juiste weg volgen, en moest dus lachen om de 

andere verleidelijke gedachten. 

 

[165] Dus ten aanzien van luxe, rijkdom, het stadium dat 

ik had nagestreefd. Dit alles vond ik ijdelheid, en dat hij 

gelukkiger is, die niets daar-

van in zijn bezit heeft, maar 

tevreden is, dan hij die wel 

heeft. Want ik lachte om alle 

redenen die bevestigden, en 

zo dus met Gods hulp is dit 

voor mijzelf opgelost, moge 

God helpen. 

Het scheen dat er een kip 

kakelde, zoals dat gebeurt 

direct nadat ze een ei gelegd 

heeft. 

 

[DD 166] Verder bemerkte ik dat het geloof in feite be-

staat uit een vast vertrouwen dat iemand van God krijgt, 

maar toch bestaat uit het werk dat men doet in een hande-

len wat goed is voor zijn naaste, ieder volgens zijn talent, 

en dit meer en meer, en dat men dit doet vanuit het geloof 

dat God dit zo geboden heeft en er verder niet over rede-

neert, maar het werk van de liefde doet onder de gehoor-

zaamheid aan het geloof, zelfs al was het tegen de licha-

melijke genoegens en tegen de overredingen van het li-

chaam. Dus daarom is een geloof zonder daden geen juist 

geloof.  

Een mens moet zichzelf daadwerkelijk verloochenen. 

April 22 tot 23 
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[DD 167] Nare dromen, over honden waarvan gezegd 

werd dat het landgenoten van mij waren, en die aan mijn 

hals sabbelden, maar niet beten, bovendien, wat ik wilde 

doen met twee personen, maar er gebeurde niets.  

In de ochtend overvielen mij vreselijke gedachten, net als 

op de dag ervoor, dat de Boze mij te pakken had, maar 

toch met de zekerheid dat hij buiten was, en mij spoedig 

zou laten gaan.  

 

[DD 168] Toen ik verderfelijke gedachten had, de ergste 

die er kunnen zijn, op hetzelfde uur werd Jezus Christus 

krachtig voor mijn innerlijke ogen gesteld en de werking 

van de Heilige Geest kwam over me, zodat ik daaruit kon 

weten dat de duivel weg was.  

De volgende dag was ik van tijd tot tijd in strijd en in 

dubbele gedachten en conflict; na het eten was ik in een 

zeer aangename gemoedstoestand, en dacht aan God, 

hoewel ik in een alledaagse staat was; ik was toen op reis 

naar Leiden. 

April 23-24. In Leiden 

 

[DD 169] Het leek of ik vocht met een vrouw tijdens de 

vlucht, die mij naar omlaag een meer inreed, en omhoog, 

tenslotte sloeg ik haar zo hard mogelijk met een plank op 

het voorhoofd en drukte haar omlaag op haar gezicht, 

totdat ze weer in een betere positie scheen te komen. Het 

was mijn worstelingen en mijn gevecht met mijn gedach-

ten die ik had overwonnen. 

 

[DD 170] Het scheen dat me gezegd werd dat hij meer 

innerlijk groeit, hij is aan het voltooien, wat betekent dat 

ik door mijn strijd innerlijk was gereinigd. 

 

[DD 171] Daarna werd aan mij gedurende de hele nacht 

iets heiligs gedicteerd, dat eindigde met ‘sacrarium et 

sanctuarium’. Ik merkte dat ik in bed lag met een vrouw, 

en zei: ‘Als je het woord sanctuarium niet had gebruikt, 

dan zouden we het gedaan hebben.’ Ik draaide me van 

haar weg. Zij raakte met haar hand mijn lid, en dit groei-

de, groter dan het ooit geweest was.  

Ik draaide me om en deed mijn best, het boog, toch ging 

het naar binnen Ze zei dat het lang was. Tijdens de daad 

dacht ik dat er een kind van moest komen, en het lukte 

wonderbaarlijk. 

Er was iemand naast het bed, die zich daarna schuil hield, 

maar zij ging eerst weg. 

 

[DD 172] Dit duidt op de uiterste liefde voor het heilige, 

want alle liefde heeft zijn oorsprong daaruit; het is een 

opeenvolging; in het lichaam bestaat het in haar werke-

lijkheid in de uitwerping van het zaad, wanneer het hele 

... er is, en zuiver is, dan betekent het de liefde voor wijs-

heid. De eerdere vrouw stond voor waarheid; hoewel er 

een zat te luisteren, en er niets gebeurde totdat zij weg 

was.  

 

Het betekent dat we over deze zaak moeten zwijgen, en 

laat niemand ervan horen, want voor het wereldse begrip 

is het onzuiver, op zichzelf, puur. 

 

[DD 173] Daarna dommelde ik een beetje weg, en het 

scheen mij toe dat een hoeveelheid olie met wat mosterd 

vermengd ronddreef; misschien is dit mijn leven wat nog 

komt, of het kan ook bevrediging vermengd met rampza-

ligheid zijn, of het kan een of ander medicijn betreffen dat 

voor mij bestemd is. 

Dit gebeurde in Leiden op de ochtend van de 24
ste

 april. 

April 24-25.  

 

In Amsterdam. 

[DD 174] Gedurende de hele nacht, ongeveer gedurende 

een uur of 11, was ik noch in slaap, noch wakker, in een 

vreemde trance; wist alles wat ik droomde, mijn gedach-

ten werden gebonden gehouden, wat me soms deed zwe-

ten. De toestand van deze slaap kan ik op geen enkele 

manier beschrijven, maar daardoor werden mijn dubbele 

gedachten op een bepaalde wijze verbroken of uit elkaar 

gespleten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Standbeeld van Karel XII, 

(1697-1718) voormalig 

Zweedse koning met drie 

vogels op zijn arm.  

(in Stockholm, Zweden)  
_________________ 

 

[DD 175] Onder andere droomde ik dat ik soms sprak 

met koning Karel XII, en hij praatte er tegen mij op los, 

waarover ik mij verbaasde, maar in gebroken Frans, wat 

ik niet begreep.  

 

En toen ik met anderen sprak, en dacht dat hij het niet kon 

horen, was hij dicht naast me, zodat ik bloosde voor wat 

ik had gezegd.  

Het betekent dat God met mij spreekt, en dat ik daar maar 

ook het minste van begrijp, want het bestaat uit voorstel-

lingen, waarvan ik nu nog heel weinig begrijp. Ook dat 

hij alles wat wordt gezegd hoort en opmerkt, en elke ge-

dachte die de mens heeft. Zo is het dus ook zeker dat geen 

enkele gedachte ontsnapt aan zijn zicht, want hij ziet alles 

tot op de bodem, tienduizend keer meer dan ik mijzelf. 

25-26 [doorgehaald]. 
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[DD 176] Het leek erop dat vrouwen en mannen klaar 

waren om te vertrekken met een schip; en iemand pakte 

mijn hond, die ik hem afnam. Hij liet me de weg zien 

naar een prachtige kamer, waar wat wijn was. Betekent 

misschien dat ik mijn werk moet overbrengen naar Enge-

land en dat ik op die dag vervoerd zou worden naar waar 

ik me zou moeten amuseren, zoals in feite het geval was 

met de heer Hinr. Posch. [Pasch?] 

April in Den Haag. 

 

[DD 177] Een heerlijke en kostbare slaap, van ongeveer 

elf uur, met verschillende uitbeeldingen: hoe een vrouw 

die getrouwd was mij vervolgde, maar ik werd gered.  

Betekent dat de Heer mij redt van verleidingen en vervol-

gingen. 

 

[DD 178] Een getrouwde vrouw wilde mij hebben, maar 

ik hield van een ongehuwde. De eerstgenoemde keerde 

zich tegen mij en vervolgde mij, maar toch verkreeg ik de 

ongehuwde, en was met haar en hield van haar. Misschien 

betekende dit mijn gedachten. 

 

[DD 179] Er was een vrouw die een zeer mooi landgoed 

had, waarin we rondliepen, en ik zou met haar trouwen. 

Zij stond voor vroomheid en, geloof ik, wijsheid, zij die 

de rijkdommen bezat. Ik ging ook met haar, en hield van 

haar op de gebruikelijke wijze; welke handeling scheen te 

staan voor het huwelijk. 

 

[DD 180] Dus het werd ook op een bepaalde manier 

voorgesteld, dat ik mij niet moest verontreinigen met 

andere boeken die betrekking hebben op theologische en 

soortgelijke beweringen, want dit heb ik in Gods Woord 

en van de Heilige Geest. 

April achtentwintig-negenentwintig. 

 

[DD 181] De avond ervoor leek het of ik koning Karel 

XII zag, aan wie ik vroeger mijn werk had opgedragen, 

maar nu dacht ik dat hij was opgestaan uit de dood, en ik 

ging naar buiten en zou het nu aan hem opdragen als aan 

ieder ander. 

 

[DD 182] Ik ging langs een weg, het was een kruispunt, 

het werd mij getoond dat ik omhoog moest gaan, ik ging 

ook, maar bedacht dat ik slechts enkele dagen over had, 

dus ging ik terug naar de laagvlakte; er waren daar veel 

mensen, ik wilde weggaan en werd hevig geduwd. 

 

[DD 183] Ik gaf wat vruchten aan een tuinman om te 

verkopen, hij verkocht ze en gaf me twee Carolines 

[Zweedse zilveren munt] terug, maar hij zei dat hij der-

tien dollar voor zichzelf behield, waarover ik me geen 

zorgen maakte. 

 

[DD 184] Het leek of ik een plas deed; een vrouw in bed 

keek ondertussen naar mij; ze was dik en rood; ik pakte 

haar daarna bij de boezem: ze trok zich enigszins terug; 

ze toonde haar geslachtsdelen en haar ontuchtigheid: ik 

wees elke omgang met haar af. 

 

[DD 185] Dit alles betekent, zoals het mij toeschijnt, dat 

ik mijn resterende tijd moet inzetten voor zaken die hoger 

zijn, en niet meer moet schrijven over wereldse thema's, 

thema's die relatief zeer laag zijn; maar op die dingen die 

in alle opzichten het centrum vormen, en met recht, 

Christus. God zij zo genadig om mij verder te verlichten 

over wat mijn plicht is, want ik ben nog steeds in enige 

duisternis waarop ik mij moet richten. 

 

[DD 186] Het leek of er iemand was die kort met koning 

Frederick geschreven had. Hij dacht dat het kort was, hij 

beval bepaalde personen om naar hem toe te gaan, die 

eerst een vrouw was, en daarna een ventje, en op verschil-

lende manieren, om hem lastig te vallen met liefde en 

dergelijke. Ze deden hun best, maar ik zag dat ze hem niet 

kwetsten of hem kwaad deden. Hij zei nu, tussen de 36
ste

 

en 37
ste

 dag, (wat de dag was vanaf mijn verzoeking) dat 

hij veel zal lenen en naar de hemel gaan, en dat niet zal 

terugbetalen van wie hij heeft geleend. Ik vertelde dit aan 

Swab, dat hij de koning hierover moest informeren. Dit 

alles lijkt te betekenen dat als ik verderga met het andere 

object dat ik mijzelf heb voorgesteld, ik een massa spiri-

tueels heb geleend om mee naar de hemel te gaan, wat ik 

niet weer terug moet betalen, tenzij op het allerlaatst. 

April 30-1 mei. 

 

[DD 187] Ik zag iemand met een zwaard, die op wacht 

stond; het zwaard was puntig en scherp en er zat iets vast 

aan de mouw van de jas. Ik was angstig, vanwege hem; ik 

zag dat hij enigszins dronken was en misschien vervelend 

zou kunnen doen. Het betekent dat ik de dag ervoor een 

beetje meer gedronken had dan ik zou moeten, wat niet 

van de geest is, maar van het vlees, en dus zondig. 

 

[DD 188] Daarna had ik Eliëzer bij me, mijn overleden 

[jongere] broer, zo leek het me. Hij werd aangevallen 

door een wild zwijn, die hem greep en hem beet.  

Ik probeerde het zwijn omlaag te trekken met een haak, 

maar kon het niet voor elkaar krijgen. Daarna ging ik 

omhoog, en zag hem liggen tussen twee zwijnen die zijn 

hoofd aan het opeten waren; hij had niemand om hem te 

helpen; ik rende voorbij. Het betekent, zoals ik geloof, dat 

ik de dag ervoor een beetje te veel aandacht had gehad 

voor een hoertje, en had toegegeven aan mijn eetlust aan 

tafel, wat ook het werk van het vlees is en niet van de 

geest, want zo is het leven van varkens, hetgeen verboden 

is door Paulus; door hem vermaak genoemd. 

 

[DD 189] De dag erna hield ik mezelf wat dit betreft wat 

in de gaten, maar kwam in een behoorlijk sterke beproe-

ving, omdat ik voortaan verplicht was mijn eetlust op 

deze wijze in bedwang te houden.  
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Ik kwam in een vreemde situatie en in een soort van ver-

driet, maar toch werd ik spoedig hieruit verlost, nadat ik 

gebeden had en een psalm gezongen. Liever dan ik van 

mijzelf wil zijn, wil ik leven als een nieuw mens in Chris-

tus. 

 

[DD 190] Enkele dagen direct na dit, was ik het grootste 

deel van enkele uren in een geestelijke kwelling, zonder 

te kunnen vertellen wat de oorzaak was, toch scheen het 

mezelf toe dat ik verzekerd was van de genade van God, 

hoewel ik na het diner in een staat was van zeer grote 

vreugde en geestelijke vrede. 

 

[DD 191] Toen ik uit Den Haag vertrok, in de boot vanuit 

Maasland, was het de 13
de

 mei, het scheen dat mijn broer 

Jesper omwille van mij in de gevangenis was gestopt, en 

ook nog een iemand. Ik dacht dat ik ook iets gedaan had 

in het rijtuig waarvoor ik verantwoordelijk was, en gaf 

het daar aan. De rechters kwamen die hem moesten be-

rechten, ze hadden twee geschreven papieren in hun han-

den. Ondertussen zag ik vogels die op mij afvlogen, en ik 

sloeg ze met een puntig mes in de nek, zodat zij stierven. 

Daarna kwamen de rechters en stelden mijn broer Jesper 

in vrijheid; en toen kuste ik hem en was blij voor hem.  

Het betekent dat ik wild in mijn gedachten rondrende, 

maar ze toch met de hulp van de Geest heb gedood, en dat 

ik daarom vrij ben verklaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gravure 

van 

Harwich 

in de 18
e
 

eeuw. 

 

[DD 192] In Harwich, bij mijn aankomst in Engeland, 

sliep ik maar een paar uur, en toen werd me veel getoond 

dat misschien betrekking heeft op mijn werk hier.  

Het was de 4
de

, 5
de

 mei, volgens de Engelse kalender.  

 

[DD 193] 1. Hoe ik een bankbiljet verloor, en de persoon 

die het vond kreeg er maar negen stuivers voor, en ook 

iemand anders, die toevallig een soortgelijk biljet vond, 

en het was slechts voor negen stuivers gekocht. En ik zei 

voor de grap dat het voorgewende vroomheid was; mis-

schien betekent het de toestand van de mensen in Enge-

land, voor een deel eerlijk, en deels oneerlijk.  

 

 

[DD 194] 2. Er waren er die mijn koperdrukken bewon-

derden, die goed waren uitgevoerd, en wilden mijn ruwe 

ontwerp zien, alsof ik in staat was om ze me voor te stel-

len net zoals ze voltooid waren. Het kan betekenen dat 

mijn werk bijval krijgt, en zij geloven niet dat ik de ma-

ker ervan ben.  

 

[DD 195] 3. Kreeg een briefje in handen, waarvoor ik 

negen stuivers betaalde. Toen ik het opende lag er bin-

nenin een geweldig boek met schoon blanco papier, en 

daarbij een groot aantal prachtige tekeningen; de rest, 

blanco papier. Er zat een vrouw aan de linkerkant, toen 

ging ze vandaar naar rechts en draaide de bladzijden om, 

en toen kwamen er tekeningen of ontwerpen tevoorschijn. 

Het leek dat de betekenis van de brief was dat ik een aan-

tal van dergelijke tekeningen of ontwerpen in Engeland 

moest laten graveren. De vrouw had een tamelijk om-

vangrijke boezem en was aan beide zijden naar haar on-

derste delen toe helemaal naakt; de huid, glimmend alsof 

die gepolijst was, en op haar duim een miniatuur schilde-

rijtje. Dit kan wellicht betekenen dat ik met de hulp van 

God, terwijl ik in Engeland ben, in staat zal zijn om een 

aantal mooie ontwerpen voor mijn werk te uit te werken, 

en dat daarna de overpeinzingen zich wijzigen zonder 

eerst onderzocht te worden, wat tot nu toe steeds achteraf 

beschouwd werd, zoals de verplaatsing van de linker naar 

de rechterkant lijkt te suggereren.  

 

[DD 196] 4. Het leek dat mij was opgedragen samen met 

Bergen-stjerna* een opdracht uit te voeren waarvoor het 

geld was verstrekt. Het scheen helemaal naar Sicilië te 

zijn, en ik was heel blij met de opdracht. Maar toch vond 

ik het nodig om voorzichtig te zijn met schorpioenen. Het 

kan misschien betekenen dat het iets is waar ik later mee 

te maken krijg vanwege de zaken die mij zijn opgedragen 

als mijn werk af is, als ik het geluk heb dat mij wordt 

toegestaan om het op een andere plaats te voltooien, en 

misschien in een andere zaak. 

 

* collega mijnopzichter van Swedenborg; was ge-

trouwd met de weduwe van Eliëzer Swedenborg. 

 

 

[DD 197] 5
de

, 6
de

 mei, in Londen.  

Ik kreeg een klap van een grote man, die ik deels opving, 

toen moest ik op een paard gaan zitten om naast een koets 

te rijden, maar toen draaide het paard het hoofd om en 

greep me bij mijn hoofd en hield me vast.  

Wat het betekent weet ik niet. Ik moest zelf tot op zekere 

hoogte maatregelen nemen tegen een goddelijke schoen-

maker* die met mij op weg was en bij wie ik op dat mo-

ment logeerde.  

Of was het omdat ik niet aan mijn werk dacht? 

 

* reisgenoot van Swedenborg 
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[DD 198] Alles bij elkaar opgeteld:  

1. Er is niets anders dan genade, waardoor wij worden 

behouden.  

2. Genade is in Jezus Christus, die de troon is van de ge-

nade.  

3. Liefde tot God in Christus is datgene waardoor redding 

wordt bevorderd.  

4. En dan laat de mens zich leiden door de Geest van 

Jezus.  

5. Alles wat uit onszelf komt is dood, en niets anders dan 

zonde, en niets anders waard dan eeuwige veroordeling.  

6. Want niets goeds kan komen vanuit een andere bron 

dan vanuit de Heer. 

Mei 19-20.  

 

In Londen. 

[DD 199] De 20
ste

 zou ik naar het Heilig Avondmaal in de 

Zweedse Kerk gaan, maar daarvoor had ik vele verderfe-

lijke gedachten gehad, en ik merkte dat mijn lichaam 

voortdurend in opstand kwam, wat ook aan mij werd 

voorgesteld door schuim dat moest worden weggenomen. 

Op de ochtend van de zondag kwam er tot mij door de 

Geest, heel duidelijk in mijn mond, dat dit het manna is 

dat uit de hemel komt, het was zeker niet in de slaap noch 

tijdens het wakker zijn, maar heel duidelijk kwam er bij 

mij in gedachte en mijn mond dat wat Christus in het 

avondmaal betekende.  

De dag ervoor was ik in zo’n toestand gekomen dat ik 

innerlijke rust had en vrede in de beschikking van de 

Heer, en ook de hele tijd de sterke werking van de Heilige 

Geest erkende, de gelukzaligheid, en het aards koninkrijk 

van de hemel welke het hele lichaam vulde. 

[DD 200] Nog steeds kon ik mijzelf niet helemaal weer-

houden of belemmeren van het zoeken naar de seksuali-

teit, hoewel ik verre van het voornemen was van het ple-

gen van daden, zodat ik dus in mijn droom dacht, dat het 

niet zozeer tegen de besluiten van God was.  

(Ik was op bepaalde plaatsen in het gezelschap van Prof. 

Oelreich.*)  

Hiervoor was ik nog nooit gewaarschuwd, zoals van an-

dere dingen die ik had begaan. Hoewel dat wat mij in een 

droom getoond was enkele dagen ervoor, overkwam mij, 

want op zekere dag werd ik blootgesteld aan twee dode-

lijke gevaren; dit overkwam mij inderdaad, zodat als God 

toen niet mijn beschermer was geweest, ik mijn leven op 

twee plaatsen gelaten zou hebben. De bijzonderheden zal 

ik niet beschrijven. 

 

* o.a. professor in de filosofie en politicus 

 

[DD 201] De innerlijke vreugde echter was zo sterk en 

duurzaam, vooral wanneer ik helemaal alleen was, zonder 

gezelschap, ’s morgens en ‘s avonds, hele dagen, dat het 

vergeleken kan worden met hemelse vreugde hier op aar-

de. Dit hoop ik te behouden, zo lang ik maar, alleen door 

de genade van onze Heer de zuivere weg mag gaan, en 

het juiste inzicht hebben, want als ik afwijk en mijn 

vreugde zoek in wereldse dingen, verdwijnt het. Of het 

innerlijke beginsel, hetgeen de invloeiing van de geest 

van God is, altijd aanwezig is, weet God het beste, hoe-

wel er enige opgetogenheid kan zijn, waarvan iemand 

zich bewust is. Want ik dacht wanneer ik de hemelse 

vreugde heb, waarom zou ik dan streven naar de wereld-

se, die in vergelijking niets is, veranderlijk is, schadelijk, 

en strijdend tegen het hemelse en het vernietigt. 

 

[DD 202] Door verschillende voorzienigheden werd ik 

geleid naar de kerk, die wordt gebruikt door de Moravi-

sche Broeders*, die zichzelf uitgeven als de ware luthera-

nen en het werk van de Heilige Geest erkennen, zoals ze 

elkaar vertellen, en alleen de genade van God achten en 

het bloed en de verdiensten van Christus en gewoon aan 

het werk gaan. Meer hierover op een ander moment, maar 

het is mij nog niet toegestaan om mij bij de broederschap 

aan te sluiten. Hun kerk werd mij drie maanden eerder 

getoond, precies zoals ik die toen gezien heb, en allen 

daar waren gekleed als priesters. 

 

* Swedenborg bezocht van tijd tot tijd  

deze kerk als hij in Londen was. 

11 tot 12 juni 

  

[DD 203] Ik was in gedachten over degenen die zich te-

gen de Heilige Geest verzetten en over degenen die zich 

er door laten leiden. Er verscheen aan mij een man in het 

wit met een zwaard, een ander viel hem aan, maar raakte 

hierbij gewond door zijn zwaard, hij herhaalde dezelfde 

aanval weer en nu werd hij heel ernstig gestoken in de 

buurt van zijn oor en de slapen. Opnieuw kwam er ie-

mand anders die met hem vocht, ook hij werd doorboord, 

zodat men bloed zag. Ik had een lange speer, dacht bij 

mezelf dat als hij op mij afkwam, ik hem recht voor me 

uit zou steken, maar net op het moment dat hij niet ver 

van mij af was, zag ik dat hij het zwaard wegwierp en 

zijns weegs ging, en toen ik mij daarover verwonderde, 

bemerkte ik dat iemand die voor mij uit ging, zijn zwaard 

aan de punt vasthield en het hem wilde geven, en zich 

over wilde geven voor genade of geen genade, wat de 

reden was dat hij zijn zwaard omgekeerd vasthield. 

15 tot 16 juni. De 16
de

 was een zondag. 

 

[DD 204] Er werd mij een voorstelling gegeven van mijn 

vroegere leven, en hoe ik sindsdien ben gegaan waar er 

afgronden waren aan alle kanten, en hoe ik daar omheen 

ging. Toen kwam ik in een zeer prachtig bos, overal vol 

met de mooiste vijgenbomen prachtig in groei en gerang-

schikt. Het scheen of er een aantal verdorde vijgen op een 

boom overgebleven waren. Het bos was omringd door 

sloten, al was er niets aan de kant waar ik was. Ik wilde 

over een bruggetje gaan, dat bestond uit opgehoogde aar-

de met gras er op, maar ik waagde het niet vanwege het 

gevaar.  
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[DD 205] Een eindje er vandaan zag ik een groot en heel 

mooi paleis met vleugels, en ik wilde er logeren omdat ik 

besefte dat ik dan uitzicht had over het bos en de sloten. 

Een venster, een eind verderop langs de vleugel, stond 

open. Daar, dacht ik, is de kamer die ik moet hebben. Het 

betekent dat ik op zondag in het geestelijke verderga, wat 

wordt aangeduid met het prachtige bos. Het paleis zou het 

ontwerp kunnen zijn voor mijn werk, dat naar het bos 

wijst, waarnaar ik van plan was te kijken. 

Juni 20-21. 

 

[DD 206] Het scheen me dat er was overlegd of ik moest 

worden toegelaten tot het gezelschap daar, of tot een van 

hun raden. Mijn vader kwam naar buiten en vertelde me 

dat wat ik had geschreven over de voorzienigheid heel 

mooi was. Ik herinnerde me dat het slechts een kleine 

verhandeling was. Hierna, op een nacht bevond ik mij in 

de kerk, maar naakt, met niets anders aan dan mijn hemd, 

zodat ik niet verder durfde. Deze droom betekent mis-

schien dat ik nog niet helemaal gekleed en voorbereid ben 

zoals ik zou moeten zijn. 

Juni 26-27. 

 

[DD 207] Ik was op een plaats met veel mensen. Ik ging 

mijn tuin, die een heel armelijk uiterlijk had, voorbij; dit 

was zonder twijfel in vergelijking met de hemelse tuin. 

Toen hoorde ik van verre personen kanonnen afvuren 

naar de vijand; het afvuren vond plaats in de lengte en 

kruislings; er werd aan mij voorgesteld dat de vijand ge-

dood was. Er werd ook gezegd dat de Denen aanvielen 

met 10.000 man, het was een zwaardgevecht van man 

tegen man; de vijand werd volledig afgeslacht. Toen was 

ik op een andere plaats, en wilde daar weggaan om de 

slagvelden te bezoeken. Er waren daar velen waar ik was 

die wilden ontsnappen, want ze waren van de Deense 

partij, maar ik adviseerde hun om te blijven waar ze wa-

ren, omdat ze niets te vrezen had, met uitzondering van 

één Deense soldaat.  

 

[DD 208] Zag daarna als het ware een groot scherm dat 

me beschermde. Zag dat ik verminkt was aan de linker-

voet, waar ik niets van gemerkt had, hij was ingezwach-

teld, maar het zal binnenkort allemaal weer in orde ko-

men. Een vogeltje in een grote kooi dat lange tijd verbor-

gen was geweest leefde nog en had eten en drinken en 

ging de kooi in en uit.  

Zag Eric Benzelius* met een pruik met twee lokken aan 

de achterzijde, hij liep vermoeid en oud; volgde hem, en 

zag dat hij een kerk binnenging en op de laagste plaats 

ging zitten. 

1-2 juli. 

 

*getrouwd met de zuster van Swedenborg Anna  

en werd later Emanuels gids, filosoof en vriend 

 

 

[209] Iets heel prachtigs overkwam mij. Sterke schuddin-

gen overvielen mij, zoals wanneer Christus mij de godde-

lijke genade toonde, de een na de andere, tien of vijftien 

in aantal. Ik wachtte af in de verwachting of ik op mijn 

gezicht zou worden geworpen, als eerder; maar dit ge-

beurde niet. Tijdens de laatste schudding werd ik opgetild 

en met mijn handen voelde ik een rug. Ik greep de hele 

rug vast, evenals ik mijn handen onder de borst stak aan 

de voorkant. Terstond legde het zichzelf neer, en ik zag 

het gelaat ook voor mij, maar dit was heel vaag. Ik kniel-

de toen neer en dacht bij mezelf of ik ernaast zou gaan 

liggen, maar dit gebeurde niet, het scheen alsof dit niet 

was toegestaan. De schuddingen begonnen allemaal vanaf 

de onderkant in mijn lichaam en gingen omhoog naar 

mijn hoofd.  

 

[DD 210] Dit was in een visioen toen ik noch wakker 

was, noch sliep, want ik had al mijn gedachten bij elkaar. 

Het was de innerlijke mens gescheiden van de uitwendige 

die dit wist. Toen ik goed wakker was, kwamen verge-

lijkbare schuddingen meerdere malen over mij.  

Het moet een heilige engel zijn geweest, want ik werd 

niet op mijn gezicht gegooid. Wat het betekent weet onze 

Heer het beste. Het scheen dat mij in eerste instantie ge-

zegd was dat ik iets als begeleiding zou moeten hebben, 

of iets dergelijks. Gods genade is in mij getoond aan de 

innerlijke en uitwendige mens.  

Alleen aan God zij lof en eer. 

 

[DD 211] Uit wat erna volgt en op andere gronden maak 

ik op dat het moet betekenen dat ik op waarheden betref-

fende de innerlijke gewaarwordingen licht zal werpen, 

maar ze op de rugzijde aanraken en vaag aan de voorkant. 

Omdat, voordat het kwam, het me leek dat me verteld 

was dat het een aankondiging was van hetgeen ik tot nu 

toe heb uitgewerkt over dit onderwerp, net zoals mij later 

werd getoond dat ik bevoorrecht was om mijn armoedige 

stuivers om te kunnen wisselen in betere munt, toen werd 

me een kleinigheid goud gegeven; hoewel ernaast ook 

nog koper was. 

3-4 juli 

 

[DD 212] Scheen afscheid van haar te nemen met bijzon-

dere tederheid, kussend. Toen iemand anders verscheen 

een eindje er vandaan; het gevolg was, terwijl ik wakker 

werd, alsof ik een voortdurend amoureus verlangen had. 

Toch werd er gezegd en als het ware over geklaagd dat 

het in het geheel niet begrepen was. Wat betekent dat er 

nu een einde is gekomen aan wat ik in het algemeen heb 

geschreven over de zintuigen* en de werking van de in-

nerlijke vermogens, die, zoals is ontworpen, niet kunnen 

worden begrepen, en dat ik nu toe kom aan het tweede 

deel, over de hersenen. 

7-8 juli. 

* Verwijst naar het werk waar Swedenborg  

mee bezig was. 
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[DD 213] Zag hoe een langwerpige bol zich verdichtte 

naar het hoogste deel vanaf de onderkant van de bol, en 

de vorm van een tong aannam; die zich daarna ontplooide 

en uitspreidde. Betekent, zoals ik geloof, dat het binnen-

ste het heiligdom was, en diende als centrum van de lage-

re bol, en dat deze zaak voor een groot deel goed zal wor-

den doordacht, zoals de tong duidelijk maakte.  

Geloof dat ik hiervoor bestemd ben, hetgeen ongetwijfeld 

de betekenis was van het heiligdom waar ik mee te maken 

had; zoals hierdoor wordt bevestigd, dat alle objecten van 

de wetenschappen zich aan mij in de vorm van vrouwen 

vertonen.  

Bovendien, dat het overlegd was, of ik moest worden 

toegelaten in het gezelschap waar mijn vader was. 

 

“… dat alle objecten van de wetenschappen 

zich aan mij in de vorm van vrouwen vertonen.” 

 

[DD 214] Kwam ook op de zekere gedachten, dat Gods 

Zoon liefde is, die om aan het menselijk ras goed te doen, 

hun zonden op zich nam; ja, tot de allerzwaarste straf. 

Want als rechtvaardigheid bestond, moet barmhartigheid 

verricht worden door liefde. 

Juli 9-10. 

 

[215] Was bij en sprak met de koning, die later in een 

kamer was; sprak na afloop met zijn prinses, wie ik had 

leren kennen. Ze spraken onder elkaar over mij.  

Ik vertelde aan hen dat ik schuchter ben in liefde en ver-

ering. Toen ik wilde weggaan, zag ik dat de tafel van de 

koningin gereed was gemaakt. Ik was niet gekleed als ik 

zou moeten zijn, want nu, net als bij andere gelegenhe-

den, had ik haastig mijn witte jas uitgedaan, en ik wilde 

naar boven en hem aantrekken. Sprak met mijn vader, die 

me kuste, want ik herinnerde hem eraan in het geheel niet 

te vloeken. Op dat moment, kwam de koningin met haar 

gevolg aan. Het betekent dat ik binnentreedt om kennis te 

maken met Gods kinderen, want de dag ervoor had ik een 

ander onderdak uitgezocht. 

Juli 14-15. 

 

[DD 216] Sprak met Brita Behm*, die leek te bevallen 

van een zoon, maar daar haar man allang gestorven was, 

vroeg ik me af hoe dit kon; het kind ging echter dood. 

In zijn plaats waren beide Rosenadlers**.  

Ze nam me mee in een prachtige en grote koets met een 

overweldigende pracht en bracht me naar graaf Horn***, 
 

*   jongste zuster van de moeder van Swedenborg 

**  zonen van een van de leraren van Swedenborg in Uppsala  

***  militair en politicus 

 

[DD 217] waar men zich begon te vermaken. Ik ging 

weg, en wilde daarna terugkomen; vloog erlangs, maar 

kwam bij een mooie stad, die ik zag. Ik merkte dat ik 

verkeerd vloog en draaide om.  

Betekent mijn werk over de inwendige zintuigen en de 

hersenen hetgeen overeenstemt met het kind van Brita 

Behm. Het gaan in een prachtig rijtuig naar graaf Horn, 

president van een rechtbank en eerste minister van het 

koninkrijk; en het gaan naar een andere stad; betekent 

misschien te ver van de ziel te zijn verwijderd. 

 

[DD 218) Ging op een brug over water; een schip lag er 

naast; kwam bij een kuil. Dacht toen over brood, dat elke 

dag meer of minder brood daarheen werd vervoerd. Mo-

gelijk betekent dit het Lutherse lichaam. Christus, wordt 

vergeleken met geestelijk brood. 

Juli eenentwintig-tweeëntwintig 

 

[DD 219] Zag een gemeente waarvan de leden allen 

kroontjes op hun hoofden hadden, twee stonden er voor-

aan met zeer grote en glorieuze kronen. Een van hen 

sprak met vreugde, half in het Frans en voor de andere 

helft in het Duits. Zij die kronen op hadden betekenden 

martelaren, over wie ik de dag ervoor had nagedacht, 

maar wie de twee wa-

ren, maar of een van 

hen Huss* was, dat 

weet ik niet. 

 

 

* Jan Huss, Boheemse  

wetenschapper en  

Moravische hervor-

mer; stierf de martel-

dood in 1415. 

 

Afbeelding: verbranding van de boeken van Jan Huss. 
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[DD 220] Een klein kind drong er bij me op aan om me te 

strelen, voelde mij tot hem aangetrokken, maar uiteinde-

lijk leek het dat ik het hem verbood. Betekende dat een 

mens als een kind moet worden voor onze Heer; deze 

gedachten vielen mij later in, want kinderen hebben zich 

nu tweemaal getoond, als ook de avond tevoren. Dat wil 

zeggen, dat de mens niet zelf zoveel zorg voor het geeste-

lijke moet dragen, alsof het door zijn eigen kracht kwam, 

noch over het wereldse, maar als een kind alle bezorgd-

heid bij de Heer legt. 

 

[DD 221] Baande me een weg naar een vergadering; 

dacht op tijd weg te gaan, maar alles was vol; ging toch 

weer verder op mijn weg; kwam bij een lege bank waarop 

een doek lag, waarmee ik mijzelf wilde bedekken. 

Betekent dat ik door eigen inspanning de vergadering 

wilde binnengaan, en ook dat ik mijn incognito voor an-

deren wilde bewaren; wat ik inderdaad de dag ervoor 

gedaan had, maar de zorgen moeten bij onze Heer neerge-

legd worden. 

 

[DD 222] Toen ik wakker werd, kwam ik in een visioen, 

waarin ik veel goud voor mij zag, en de lucht vol.  

Betekent dat onze Heer, die alles beschikt, mij voor mijn 

geestelijke en wereldlijke staat alles geeft wat ik nodig 

heb, wanneer ik als een kind mijn zorgen bij hem neerleg. 

Juli tweeëntwintig-drieëntwintig 

 

[DD 223] Scheen mezelf toe een heel hoge vluchtkoers te 

nemen, maar in zo'n cirkel, dat ik op tijd omlaag ging 

toen ik moe was. Zag een mooie hal met prachtige wand-

tapijten die de muren bedekten, alles uit één stuk. 

Het betekende dat ik het de dag ervoor in mijn geest en 

hart had, dat het allerbelangrijkste is om Christus zijn 

verzorgende voorzienigheid over ons toe te laten in het 

spirituele en het wereldse. 

[DD 224 | Zag dat een jongen met een hemd van mij weg-

rende en ik rende achter hem aan.  

Kan betekenen dat ik mijn voeten niet had gewassen. 

Juli 24-25 

[DD 225] Naast veel andere zaken, scheen het dat ik in 

het gezelschap van velen was, en we maakten ons vrolijk. 

Het bleek dat ik de gast van een man moest zijn. Ging 

daar weg om op reis te gaan; leek van plan om terug te 

komen, maar toen ik ging, ging ik van daar weg, wat ik 

nooit gedacht had te doen. Ontmoette iemand die me ver-

telde dat hij gordijnen had geknipt voor mijn bed, maar 

zei iets tegen mijn wetenschap in.  

Of ik met mijn werk een andere kant op zal gaan, en of 

dit in voorbereiding is voor iets anders, weet ik niet. Dit is 

duister voor me. 

Juli 27 tot 28 [gewijzigd 28-29] 

 

[DD 226] Zag mijn vader in prachtige kleding voor een 

gemeente staan; hij sprak met mij op een vriendelijke 

manier en wilde me meenemen naar iemand in een bin-

nenkamer die leek te slapen en van mij te vertellen. Ik 

ging langzaam weg, bang om hem te wekken.  

Betekent dat ik toen begon de bijbel ’s avonds te lezen, en 

dat ik bang was dat ik mij op zaterdag namiddag niet had 

voorbereid zoals ik had moeten doen. 

Juli 29-30 

 

[DD 227] Zag een groot beest met vleugels, soms had dit 

het uiterlijk van een mens, maar met een grote gapende 

mond. Hij durfde mij niet aan te raken. Ik ging hem ach-

terna met mijn zwaard. Had geen kans en geen kracht in 

mijn armen om hem te raken. Tenslotte zag ik hem voor 

mij staan met een geweer en hij schoot er een soort vergif 

uit, wat mij echter in het geheel geen kwaad deed, want ik 

was beschermd. Toen direct daarna stak ik het zwaard in 

zijn keel, maar toch met geen grote kracht. Ik ging hoger-

op, en het leek of er gezegd werd dat hij gedood was. De 

dag ervoor had ik nagedacht over de vrouw en de draak in 

de Apocalyps, en ik wenste dat ik het instrument zou 

kunnen zijn om de draak te doden; wat echter iets is wat 

niet in mijn macht ligt, maar alleen in die van God. 

30 juli-01 augustus 

 

[DD 228] Was lang in heilige schuddingen, maar toch 

tegelijkertijd in een diepe slaap. Dacht of er iets heiligs op 

het punt stond te verschijnen. Het scheen me toe alsof ik 

op mijn gezicht werd geworpen, maar kan dit niet beves-

tigen. Daarna werd ik daarvan weggenomen en bemerkte 

onder mijn rug iemand van wie het leek of hij een beken-

de was. Ergerde me, omdat hij mij er uit had weggehaald 

[het visioen]. Zei ook, toen hij mij verliet, dat hij dat niet 

meer moest doen. De schuddingen gingen daarna door, 

maar zag verder niets.  

Het betekende dat het heilige naar me toe kwam en mij zo 

aandreef dat ik naar mijn werk werd gevoerd, waar ik 

vandaag mee begonnen was te schrijven: over de zintui-

gen; en dat ik verlang dat het me niet zal wegtrekken van 

datgene wat belangrijker is. 

 

[DD 229] Daarna wachtte ik in afwachting van een op-

tocht van paarden, en enige grote mooie lichtgele paarden 

kwamen in grote aantallen, daarna meer, met mooie paar-

denspannen, die naar me toekwamen; dik, groot, mooi, 

versierd met prachtige sjabrakken.  

Wat betekent, mijn werk dat ik nu ben begonnen; de laat-

ste spannen, die over de hersenen gaan, zodat ik nu zie 

dat ik Gods toestemming heb om verder te gaan en ik 

geloof dat hij mij daarmee zal helpen. 

04-05 augustus 

 

[DD 230] Zag een man naar mij toe komen met getrokken 

zwaard. Ik scheen ook een zwaard te hebben met een 

zilveren gevest, maar toen hij op me afkwam, had ik niets 

anders dan een gebroken schede. Hij sloeg me op mijn 

rug en beet in mijn handen. Ik schreeuwde om hulp, maar 

die werd niet gevonden. 
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[DD 231] Nadien had ik te maken met een hoer in de 

aanwezigheid van assessor Brenner*, het scheen dat ik 

pochte op het feit dat ik zo sterk was.  

Betekent, dat ik fout was met betrekking tot mijn God, 

dagelijks met gedachten die om me heen hingen, en 

waarmee geen mens, maar God alleen mij kan helpen; 

ook dat ik had opgeschept naar D.H. over mijn werk. Ik 

was van plan de dag erna naar de tafel van God te gaan, 

maar zag in dat geen mens, maar alleen God zonden kan 

vergeven. Ik heb me er daarom van onthouden. Zo heb ik 

dus een basis gekregen voor observatie over het onder-

werp van de belijdenis [van de zonde]. 

Augustus 8-9 

* Zweedse archeoloog 

 

[DD 232] Kwam naar Zweden; zag het koninkrijk ver-

deeld in twee koninkrijken: het grootste deel was aan de 

kant van Upland, de andere richting Örebro. Twee konin-

gen, laatstgenoemde, de mindere, maar toch werd er ge-

zegd dat het koninkrijk reikte tot Bohus. Ik was bij deze 

koning en het koninkrijk strekte zichzelf uit.  

Het scheen of ik een functie had als secretaris, op Java, 

maar ik werd tot geen enkel nut bevonden voor deze taak 

omdat ik de taal niet kende. Toch was ik aanwezig. 

Droomde daarna van kleine vogels, die rond het hoofd 

zaten, die er af moesten worden geplukt.  

Betekende, dat ik het onderwerp over de corpus reticu-

lare Malpighii* niet juist had opgesteld en uitgevoerd 

had. 

26 tot 27 augustus 

*nierlichaampje 

 

[DD 233] Afgelopen dagen werd ik erg gekweld door en 

als het ware belast met mijn zonden, die mij niet vergeven 

schenen te zijn, wat mij de laatste keer belemmerde om 

deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.  

Toen leek ik de dag ervoor verlicht te worden.  

‘s Nachts leek het of de zolen van mijn voeten helemaal 

wit waren, wat betekent dat mijn zonden vergeven zijn; 

betekent ook veel meer, dat ik opnieuw van harte welkom 

ben. 

Augustus 27-28 

 

[DD 234] Ik leek een boek te pakken uit de bibliotheek 

van mijn vader. Zat daarna op een schip. Zat met iemand 

anders, waar het roer meestal is. Aan de rechterkant was 

nog iemand. Toen ik opstond, zat een ander op mijn 

plaats, ja, en toen ik er weer wilde gaan zitten, ging hij 

hogerop zitten en gaf mij ruimte. Er zat vrouw aan de 

linkerkant, tegenover mij zat er nog een. Ik stond op en 

liet haar daar zitten. Ze ging zitten, maar nu was er geen 

gemakkelijke stoel, maar slechts een rechte stoel, en ik 

was toen aan de voorkant.  

 

[DD 235] Wijn, kennelijk sleutelbloemwijn, werd geser-

veerd in een grote drinkbeker; men gaf er een aan mij en 

ik dronk hem in één teug leeg. Het was de heerlijkste die 

ik ooit had geproefd. Kwam zonder enig nadenken bij me 

op dat het leek alsof het een hemelse nectar was. Een man 

zat steeds op zijn plaats bovenaan naast het roer. 

Betekent, hoe ik hulp krijg bij mijn werk van hogerhand. 

zodat ik alleen gebruikt wordt als een instrument. Waar-

om ik ook in mijn aanwezigheid iemand had van wie ik 

zei dat zijn werk was schoon te vegen. Dit betekent ook 

mij. 

1 tot 2 augustus [september?] 

 

[DD 236] Had de bedoeling op de tweede augustus [sep-

tember] om naar het Heilig Avondmaal te gaan, want ik 

ben er zeker van, volgens mijn begrip, dat ik gered ben 

van mijn zonden. Maar toen zag ik een grote hond op me 

afkomen, maar deed me geen kwaad. Ik liet hem aan ie-

mand anders zien die naast me zat aan wie hij ook geen 

kwaad deed.  

Het betekent ofwel dat ik de dag ervoor koos om op te 

scheppen over een van mijn bezoeken, of dat de anderen 

mij vleien. 

 

[DD 237] Achteraf scheen het dat ik merkte dat Didron* 

zijn koning verliet, bij wie hij zo zeer in de gratie was, en 

zich naar de Denen begaf, en daar stierf, en dat zijn 

vrouw, die vals was, de oorzaak hiervan was, en op zijn 

dode lichaam wachtte. Hoor nu ineens, zoals hij me ook 

inspireerde, dat ik op geen enkele wijze de gemeente van 

Christus moet verlaten; en daar het Heilig Avondmaal 

moet nemen, en dat ik in dit geval opnieuw geestelijk 

dood wordt. Verder kon ik niets meer begrijpen; er ligt 

hieronder dus een mysterie.  

Ik onthield me daarvan; werd ontstoken door de Heilige 

Geest, zoals vaak gebeurt wanneer ik mezelf ter beschik-

king stel volgens bevel. 

16 september. Zondag na het diner. 

 

* Zweeds politicus en militair. 

 

[DD 238] In de nacht tussen de 15
de

 en 16
de

 zag ik in mijn 

slaap twee koningen: de koning van Frankrijk en de ko-

ning van Polen, die verheven dingen voorstelden; daarna 

een klein meisje, dat voor mij zong toen ik naar buiten 

ging.  

Betekende dat wat ik had geschreven met instemming 

was ontvangen, wat het laatste deel was van het eerste 

hoofdstuk over de tastzin.  

 

[DD 239] Onmiddellijk na het avondeten, toen ik sliep, 

werd een vrouw aan mij getoond, maar ik zag haar ge-

zicht niet; ze was heel stevig, in erg witte kleren.  

Ik wilde iets van haar te drinken kopen. Ze zei dat ze niets 

over had, maar er was iemand naast haar, die mij zijn 

toestemming gaf om een glas te nemen dat ze verstopt 

had in haar kleding. Toen ze er naar zocht, zag ik hoe 

ontzettend zwaar ze was, net als een vrouw met kind. 
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Nadat ze in de plooien van haar mouw had gekeken, vond 

ze weer terug wat ze als drankje had; dacht dat het choco-

lade was, maar het was wijn. Ik wilde het niet hebben 

omdat het de kleur van chocolade had, maar net op dat 

moment werd ik wakker.  

Het leek me toen toe, net als op een of twee keer daar-

voor, dat ik een behoorlijk sterke gewaarwording had van 

de geur van wijn. Ik verbaasde me vooral over haar 

sneeuwwitte kleding. Ik kan niet goed zeggen wat dit 

betekent, of het wel of niet de vrouw was die ik had toen 

het woord 'heiligdom' werd genoemd, want ik zag nu haar 

gezicht niet, en bovendien was ze met een kind.  

Dit kan betekenen dat ik nu feitelijk juist aan het schrij-

ven ben en aanvoer wat ik voor ogen heb. Want die dag 

voelde ik mezelf sterk verlicht in die dingen waar ik mee 

bezig was. 

September 17-18. 

 

[DD 240] Zag de koning van Pruisen, en iemand die zei 

dat hij wegging om vijandschap te zaaien tussen de ko-

ningen van Pruisen en Frankrijk. 

September 18-19. 

 

[DD 241] Het leek me dat ik over grond liep die bijzonder 

ruw was, liep met een ijzeren staaf in mijn hand die daar-

na helemaal niet zwaar was om mee te wandelen.  

Kwam aan het einde van datzelfde stuk grond.  

Lag in een bed.  

 

Er kwam een heel grote os, zwart, met horens, op mij af, 

het leek alsof hij mij zou steken.  

Ik was bang, maar er werd tegen me gezegd:  

‘U zult hier veilig doorheen gaan.’  

Werd wakker.  

Er staat me iets te wachten als ik door het eerste hoofd-

stuk over de tastzin ben. 

September 21 [gewijzigd van 27]. 

 

[DD 242] Het was zondag. Voordat ik insliep was ik in 

gedachten verzonken over het onderwerp waarover ik nu 

schrijf. Toen werd tegen me gezegd:  

‘Hou je mond,’ of ‘ik zal je slaan.’ Toen zag ik iemand op 

wat ijs zitten, en ik was bang. Ik was als in een visioen; ik 

bleef in mijn gedachten en ervoer de gebruikelijke schud-

ding, hetgeen betekende dat ik niet zo lang dien te wer-

ken, met name op zondag, of misschien in de avonduren. 

September 29-30. 

 

[DD 243] Dit was van zaterdag tot zondag. Ik zag een 

gevel van het mooiste paleis dat men ooit zou kunnen 

zien; een en al heerlijkheid alsof de zon erop was. Er 

werd tegen me gezegd dat er in het gezelschap was beslo-

ten dat ik lid zou worden dat onsterfelijk was, wat nie-

mand voorheen was geweest, behalve degene die dood 

was geweest en weer leefde. Anderen zeiden dat er meer-

dere waren. Ik vroeg me af of het niet belangrijker was 

om met God te zijn en zo te leven. Dit slaat terug op wat 

ik nu tot een einde heb gebracht over organische vormen 

in het algemeen, en voornamelijk het einde.*  

 

*Het einde van dit hoofdstuk van ‘Regnum Animale’ 

handelt over het vermogen van de geest om onder-

scheid te maken tussen wat goed en nuttig is 

en wat verachtelijk en nutteloos is.  

 

[DD 244] Hierna zei iemand dat hij mij om 10.00 uur zou 

bezoeken. Hij wist niet waar ik woonde. Ik antwoordde 

toen, zoals ik dacht, dat ik woonde waar de topgevel van 

het paleis is; wat betekende dat, wat ik met de hulp van 

God de laatste tijd heb geschreven over vormen, van dien 

aard is dat het mij nog steeds verder zal brengen naar wat 

nog glorieuzer is. 

 

[DD 245] Daarna was ik met vrouwen maar wilde hen 

niet aanraken daar ik eerder te maken had gehad met dat 

wat heilig was, waarmee er veel met me gebeurde, wat ik 

naar Gods welbehagen overliet. Omdat ik als een instru-

ment ben waarmee hij werkt volgens zijn goeddunken, 

toch zou ik wensen met eerdergenoemden te zijn. Maar 

niet mijn wil, maar die van God. God geve dat ik hierin 

niet dwaal. Ik geloof dat ik dat niet doe. 

3 oktober. Na het diner. 

 

[DD 246] Ik viel in een korte slaap. Er werd voorgesteld 

hoe alles in het aller binnenste in eenheden is, de logische 

basis van de oorzaak,  

het doel; waar onze gedachten, in dit licht beschouwd, als 

eenheden geen ander doel en oorzaak in zich dragen, dan 

dat wat in hen komt van de Geest van God, of van de 

geest van het lichaam; indien vanuit het lichaam, dan is 

alles zonde vanuit het allerbinnenste, want we streven 

niets anders na dan dat wat streeft tegen het geestelijke. 

Welke regels we zelf kunnen waarnemen als we naden-

ken vanuit onze liefdes, die ze in feite vergezellen. 

Oktober 3-6 
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[247] Verschillende keren heb ik opgemerkt dat er allerlei 

soorten geesten zijn. De enige geest, die van Christus, is 

de enige geest die alle gezegendheid met zich heeft. Door 

de anderen wordt de mens verleid om op duizend manie-

ren met hen samen te zijn, maar ongelukkig is degene die 

dat doet. Keer op keer kwamen Korach en Dathan* voor 

mij, die een vreemd vuur op het altaar brachten, en het 

had geen macht om te redden. Zo is het met elk ander 

vuur wanneer dat naar binnen wordt gebracht, behalve 

wat van Christus komt. Ik zag ook een vuur dat als het 

ware naar me toe kwam. Daarom is het noodzakelijk om 

de geesten te onderscheiden, wat iets is wat de mens niet 

kan doen, behalve door middel van Christus zelf en Zijn 

Geest. 

 

* Numeri 16; samenzweerders  

tegen het leiderschap van Mozes 

 

[DD 248] Het verschrikkelijke gevaar waarin ik geweest 

was in de nacht tussen de 29
ste

 en 30
ste

 werd mij daarna 

getoond in mijn slaap, toen ik op een stuk ijs was dat mij 

nauwelijks kon dragen, en ik kwam vervolgens bij een 

afschuwelijk diepe kloof. Iemand aan de andere kant was 

niet in staat mij te komen helpen, want ik liep naar achte-

ren. Maar God door Christus is de enige die mij hierin 

heeft geholpen. Hij is mijn Heer en Meester, en ik ben 

zijn slaaf. Eer en dank aan hem, zonder wie niemand tot 

God kan komen. 

6 tot 7 oktober 

 

[DD 249] Het was erg veel en toch heel barmhartig. Hoe 

een zwarte sluier of vel er overheen werd getrokken, 

schijnend, maar toch geen substantie had; er werd gezegd 

dat het niet goed zou blijven zitten, want het was samen 

gefrommeld. En het was beloofd mij beter te verlichten, 

er werd ook als het ware een innerlijk licht gezien. Ik 

wens om het op zondag zelf te doen: betekenis, dat ik met 

mijn verstand en fantasie ergens in was gegaan, dat ana-

loog is aan het zwarte gaas dat niet recht blijft zitten. 

Weer zag ik een afgrond, wat het gevaar is waar ik in ben 

met mijn gedachten.  

 

 

[DD 250] Anders is het iets dat mij verteld werd over 

mijn boek. Iemand zei dat het een goddelijk boek was 

over ‘de verering en liefde van God’*.  

Ik geloof dat het ook iets was over geesten. Ik meende dat 

ik er ook iets van in mijn boek had, ‘over de Oneindig-

heid’. Maar hierop kwam geen antwoord. Achteraf kwa-

men de gedachten en de informatie in mij op, dat alle 

liefde, tot wat dan ook, bijvoorbeeld voor mijn werk dat 

ik onderhanden heb; wanneer iemand er van houdt maar 

niet als een middel tot de enige Liefde, die is tot God en 

Christus Jezus, dit een onechte [ontuchtige] liefde is. 

Daarom worden zulke dingen ook altijd vergeleken met 

hoererij in Gods Woord.  

Dit is ook hetgeen mij is overkomen.  

Maar wanneer iemand bovenal liefde voor God heeft, dan 

heeft hij daarnaast geen andere liefde dan die welke hij 

hierdoor vindt en die de liefde van God bevordert. 

 

* De Cultu et Amore Dei. 

 

 
 

[DD 251] Ik dacht dat ik ook Tsaar Peter zag en andere 

grote keizers, die mij verachtten omdat ik halve mouwen 

had. Ik weet niet tot welk gevolg zij behoren. Meerdere 

malen werd mij heerlijk brood en andere dingen gegeven. 

God geve dat het is zoals ik denk dat het geestelijk brood 

is. 

 

[DD 252] Uit deze en het voorgaande zien we hoe snel en 

gemakkelijk een mens wordt misleid door andere geesten, 

die zich tonen volgens de liefde van elk en ieder persoon, 

want liefden worden vertegenwoordigd door geesten, en 

eigenlijk vooral juist door vrouwen . 

 

Oktober 7-8 

 

[DD 253] Het leek me dat ik een weg op wilde gaan, 

maar zag een jongentje die een paadje opliep. Ik volgde 

hem, maar er was nevel. Het leek erop dat er soldaten in 

de buurt waren. Ik liep gehurkt en was bang. Toch leek 

het me dat ze geen vijanden waren, maar sommigen van 

onze eigen mensen.  

Maar ik merkte dat ik geen enkele uitweg zag. Draaide 

mij om en kwam in een wanordelijke plaats. Vroeg om 

een andere kamer, kreeg er een. Vroeg om water. Hij zei 

dat het vers was en modderig. Daarom vroeg ik om melk. 

Werd wakker. Betekent dat ik op de verkeerde weg was 

geweest en mijn eigen inzicht volgde in een mist; een tijd 

waarin iemand bang is zelfs voor zijn eigen volk alsof ze 

vijanden waren. Maar wanneer iemand de juiste weg gaat, 

is hij voor niemand bang.  
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Het water betekent dat het nog steeds vertroebeld is; 

melk, dat het nog meer versterkt moet worden. 

 

[DD 254] Zag daarna in een visioen iemand die een zwar-

te mantel aan had, maar het werd weggenomen en hij 

verdween. Betekent dat de zwarte sluier van voorheen 

verdween. Wanneer iemand alleen op zo’n wijze voort-

gaat dat hij alleen vertrouwt op God en Christus, en 

geenszins op zichzelf, of zijn eigen inzicht inzet bij een 

handgemeen tegen zichzelf, dan merkt hij dat we soldaten 

zijn die voortdurend tegen satan vechten.  

Wanneer iemand Gods geest en leven heeft, dan is het 

dagelijks een overwinning. Maar in het andere geval is 

het dagelijks een vernietiging; zo iemand valt van de ene 

nederlaag in de andere. Dus iemand mag nooit wanhopen, 

maar op de genade van God vertrouwen.  

 

[DD 255] De avond ervoor leek het of ik zag dat mij 

[werd aangeboden] een taak als kapitein, luitenant, of iets 

dergelijks, maar ik zocht onze secretaris Bierchenius om 

hem te vertellen dat ik in mijn vorige functie als assessor 

wenste te blijven, wat betekende dat ik toen niet begreep 

wat het inhield soldaat te zijn en te strijden tegen satan, 

want God stuurt engelen met de soldaten mee die voor 

hem vechten. Dit is de zwarte mantel die opzij werd ge-

trokken, en God zelf heeft het behaagd mij daarin te ver-

lichten. 

 

[DD 256]  

Zag ook in een  

visioen een hart 

vol met bloed, 

het was liefde. 

 

Oktober 8-9. 

 

[DD 257] Deze nacht was de verrukkelijkste van alle-

maal, want ik zag het rijk van de onschuld. Zag beneden 

mij de mooiste tuin die je maar kan zien. Op elke boom 

zaten achtereen witte rozen. Ging daarna in een lange 

kamer. Er waren daar prachtige witte schotels met melk 

en brood er in, zo smakelijk dat je je niets smakelijkers 

zou kunnen voorstellen. Ik was in gezelschap van een 

vrouw die ik me niet bijzonder herinner. 

 

[DD 258] Toen ging ik terug. Een mooi onschuldig kindje 

kwam naar mij toe en vertelde me dat de vrouw was weg-

gegaan zonder afscheid te nemen en smeekte me om een 

boek voor haar te kopen waar ze misschien aan gaat be-

ginnen: maar ze liet mij niets zien. Werd wakker. Behalve 

dit leek het of ik op eigen houtje een aantal mensen ont-

haalde in een huis of paleis dat apart stond, waar enkele 

bekenden waren: onder hen senator Lagerberg*, ook, 

denk ik, Ehrenpreus* en anderen. Het was allemaal voor 

mijn rekening. Ik besefte dat het mij veel kostte, maar 

mijn gedachten gingen heen en weer over de kosten.  

Intussen kon het me niet schelen want ik zag in dat alles 

werd beheerd door de Heer, die eigenaar van het land-

goed was of mij dit liet zien.  

 

* politici onder Karel XII 

 

[DD 259] Was in het rijk van de onschuld, en tot mijn 

vermaak zagen de andere en wereldse mensen het niet. 

Betekent het mijn werk, dat ik als het ware niet bij hen 

moet zijn, hoewel ik hen daarmee vermaakte; of betekent 

het iets anders? Het kind was de onschuld zelve.  

Ik was er heel ontroerd door en wenste in zo’n rijk te zijn 

waar alles onschuld is. Betreurde het dat ik er bij het ont-

waken van wegraakte. Wat de vrouw was die wegging 

zonder afscheid te nemen, daar heb ik geen idee van. 

 

[DD 260] De dag erna, namelijk de 9
de

, was ik zo scherp 

van gezicht dat ik in staat was om de klein gedrukte bijbel 

zonder de minste moeite te lezen. 

 

Oktober 9-10. 

 

[DD 261] Zag in een visioen een kolenvuur fel branden, 

wat het vuur van de liefde betekent. Daarna was ik in het 

gezelschap van vrouwen die tanden hadden op een be-

paalde plaats die ik wilde binnendringen, maar de tanden 

voorkwamen dat; wat betekende dat ik de dag daarvoor 

bezig was geweest met mijn werk, dat heel anders is dan 

het andere en een heel andere liefde, als die zou heersen, 

en niet is te beschouwen als een kwestie van woorden of 

als een stuk speelgoed met betrekking tot het andere.  

 

[DD 262] Toen ik wakker werd, had ik volledig besloten 

om dit werk op te geven: wat ook zou zijn gebeurd, ware 

het niet dat daarna in mijn slaap het leek of ik naar een 

bepaalde plaats werd gestuurd met een brief. Ik kon de 

weg niet vinden, maar mijn zus Hedwig zag de brief, en 

zei dat die voor Ulrika Adlersteen* was, die al een aan-

zienlijke tijd naar mij bleek te verlangen. Ik kwam daar 

aan, en zag Schönström*. Daarna had ik voortdurend de 

zintuigen voor mij, hoe ze omhooggaan tot het cerebrum, 

en omlaag. Hierdoor werd ik gesterkt om door te gaan 

met mijn werk. 

 

*familieleden van Emanuel Swedenborg 

 

[DD 263] God geve dat het niet tegen Zijn welbehagen is, 

wat ik niet kan afleiden uit de droom, zonder mijzelf te 

toetsen over de vraag of ik het werk zal opgeven; tot welk 

besluit God mij echter heeft geholpen. Alleen aan God lof 

en eer. Maar een kind viel op mijn voet en stootte zich en 

schreeuwde; ik wilde het ophelpen en vroeg: 'Waarom ren 

je zo?’ Betekent zonder twijfel dat ik hierin te haastig 

ben. 

Oktober 10-11. 
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[DD 264] Het scheen alsof ik in bed lag met een vrouw, 

maar raakte haar niet aan. Kwam daarna bij een heer en 

vroeg of ik in zijn dienst kon komen, omdat ik mijn posi-

tie verloren had door de oorlog; maar hij zei: 'Nee'.  

Ze speelden een soort van basset*; de munten ging heen 

en weer; ik was echter steeds bij hen. Ik vroeg mijn be-

diende, of hij had gezegd dat ik iets bezat; hij zei: ‘Nee’; 

zei dat hij niets anders moest zeggen.  

 

Betekent de Moravische Kerk, 

mijn aanwezigheid daar en niet 

geaccepteerd zijn, en mijn uit-

spraak dat ik geen kennis heb van 

religie maar het verloren heb: en 

degenen die basset spelen winnen 

hier en daar. 

Oktober 12-13. 

* oud kaartspel 

 

[DD 265] Het leek me dat iemand werd geslagen en ge-

geseld, en daarna zowel boven als beneden predikte met 

grote ernst en dit afdwong. Betekent dat wanneer iemand 

gestraft wordt door onze Heer, de man dan achteraf een 

grotere ernst en geest krijgt om verder te gaan in datgene 

waarin de geest hem voert, zodat de kastijding en de straf 

daarin dit doen toenemen. Ik had de dag ervoor gedacht 

dat ik zo tevreden was dat ik mijn gedachten een bepaalde 

vrije loop liet; de straf kan dit veranderen, als een ant-

woord waarop dit kwam. 

 

[DD 266] Daarna leek het dat ik tegen mezelf zei dat de 

Heer zelf mij op de hoogte zal brengen; want zoals ik 

inzag ben ik in een staat daar niets van te weten, behalve 

dat Christus alles in allen moet zijn, of God door Chris-

tus; dus dat wij zelf daarvoor niet het minste kunnen 

doen; en nog minder ernaar streven, want het is het beste 

om zichzelf over te geven in alle vrijheid, en nog meer; 

kon iemand daarin heel passief zijn, zou dit het meest 

volmaakte zijn.  

 

[DD 267] Ik zag ook in een visioen dat aan mij heerlijk 

brood op een bord werd aangeboden, hetgeen een teken 

was dat de Heer zelf mij zal instrueren, want ik ben nu 

voor het eerst in de toestand dat ik niets weet, en alle 

vooringenomen oordelen zijn van mij weggenomen; dit is 

waar het leren begint: namelijk, eerst kind te worden en 

zo gevoed worden met kennis, zoals bij mij nu het geval 

is. 

Oktober 13-14. 

 

[DD 268] Onder andere werd mij gezegd dat mijn uiter-

lijk gedurende de laatste veertien dagen veel knapper is 

geworden, en moet zijn als dat van een engel.  

God geve dat het zo is. Dat God me hierin bijstaat en 

nooit zijn genade van mij afneemt. 

Oktober 15-16. 

[DD 269] Zag in een visioen dat een man onder een grote 

last liep, en grote hoeveelheden hout droeg; viel onder de 

last, en iemand anders kwam hem helpen, maar hoe hij 

werd geholpen heb ik niet gezien.  

Zag in mijn slaap, dat ik tenslotte een kleine bruggetje 

overging, en zag afgronden en gevaren voor mij. Daarna 

klom ik omhoog aan een touw achter iemand anders aan; 

maar zag geen einde, noch hoe ik bij de top zou kunnen 

komen. Betekent, dat op zichzelf gerichte mensen die 

streven om zichzelf naar de hemel te helpen, of naar dat-

gene wat hoog is, tevergeefs werken en met voortdurend 

gevaar. Terwijl het gemakkelijk is wanneer iemand zich 

tot God richt, die in dergelijke omstandigheden de hulp 

heeft. 

18 tot 19 oktober. 

 

 
 

[DD 270] Droomde dat een grote hond waarvan ik dacht 

dat hij aan de ketting lag, op me af vloog en me in het 

been beet. Er kwam iemand die zijn afschuwelijke kaken 

vasthield en hem belette meer kwaad te doen. Betekende 

dat ik de dag ervoor een redevoering bijwoonde in de 

medische universiteit, en ik wenste in gedachten, dat zij 

mijn naam zouden noemen als degene die anatomie het 

best begrijpt, toch was ik blij dat dit niet gebeurde.  

De nacht erna zag ik iemand hinkend van mij weggaan; 

wat kan zijn dat ik door dit verlangen als een lamme was 

geworden. 

Oktober 19-20. 

 

[DD 271] Ik zag het ene beest na het andere, ze spreidden 

hun vleugels uit. Het waren draken. Ik vloog over hen 

weg, maar eentje raakte ik. Dergelijke draken betekenen 

valse liefdes; die lijken alsof het geen draken zijn tot men 

de vleugels te zien krijgt. Daar was ik nu mee bezig om 

over te schrijven. 

Oktober 20-21. 

 

[DD 272] Het was erg barmhartig en opmerkelijk.  

De dag ervoor, vond ik mezelf onwaardig voor alle gena-

de waarvan God het behaagd had om aan mij te tonen, 
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omdat zelfliefde en trots zo diep in mij geworteld waren; 

bad tot God daarvoor om dit van mij af te nemen, want dit 

ligt niet in mijn eigen kracht. Vond mezelf ‘s avonds in 

een vreemde situatie, die ik nog nooit eerder had onder-

vonden; dat ik op een bepaalde wijze wanhoopte aan 

Gods genade, hoewel ik nog steeds wist dat God zeer 

genadig is, en aan mij in het bijzonder grotere genade 

heeft getoond dan aan anderen. Het was een angst in de 

ziel, maar niet in de geest, zodat het niet werd gevoeld, 

anders dan in de geest zelf, zonder enige pijn in het li-

chaam.  

 

[DD 273] Daarop viel ik in slaap, en zag twee honden die 

mij dicht achter me volgden. Eindelijk raakte ik ze kwijt, 

en er werd mij in gedachten gezegd dat deze vreemde pijn 

was om mij daarvan te genezen.  

Er is dus een dergelijke pijn wanneer de wortel moet 

worden weggenomen uit datgene wat zo diep geworteld 

is; hetgeen verdient om zeer goed in herinnering te hou-

den en in gedachten gehouden. 

 

[DD 274] Daarna zag ik een groot koning, die de koning 

van Frankrijk was, die zonder gevolg ging en zo’n nede-

rige staat had dat hij daardoor niet als koning kon worden 

beschouwd. Iemand die bij mij was wilde hem niet er-

kennen als een koning. Ik zei dat hij zodanig is dat hij 

zich daarover geen zorgen maakte. Was beleefd tegen 

iedereen zonder onderscheid; sprak ook met mij. Toen hij 

wegging had hij weer geen gevolg, maar nam de lasten 

van anderen op zich en droeg ze als kleding. Kwam van-

daar in een ander groot gezelschap, waar een veel groot-

sere staat heerste.  

 

[DD 275] Daarna zag ik de koningin, toen kwam een 

kamerheer en boog; zij maakte eveneens een diepe bui-

ging; er was geen trots in haar. Betekent dat in Christus 

niet de minste trots aanwezig is, maar dat Hij zich gelijk 

stelt aan anderen, hoewel Hij de grootste koning is, en 

zich niet druk maakt over wat groot is; bovendien dat Hij 

de lasten van anderen op zich neemt. De koningin, die 

wijsheid is, is eveneens zo en heeft geen eigenliefde en 

ziet zich in zichzelf niet hoger omdat ze koningin is. 

 

[DD 276] Er werd eerder tegen mij gezegd dat de 27
ste

 

oktober terug zou komen, toen ik ‘de Aanbidding en 

Liefde van God’, ondernam.  

Het leek of het Christus zelf was met wie ik verbonden 

was net als met elk ander mens, zonder plichtplegingen. 

Hij leende een beetje geld van een ander persoon, onge-

veer vijf pfennig. Ik vond het jammer dat hij het niet van 

mij leende. Ik nam twee [pfennig], waarbij het leek of ik 

er een liet vallen, en toen nog een. Hij vroeg wat het was; 

ik zei dat ik er twee gevonden had; een kan hij er hebben 

laten vallen. Ik gaf ze hem en hij nam ze aan.  

Op zo’n onschuldige manier dat het leek of wij samen 

leefden, wat de staat van onschuld was. 

[DD 277] Daarna was ik in mijn slaapkamer met iemand 

anders, een bekende of familielid, en vertelde hem dat ik 

hem wilde laten zien dat ik een beter onderkomen had. 

Hierna ging ik eerst met hem in een aangrenzende kamer 

die zich steeds verder uitstrekte, kamer na kamer, maar 

niet van mij was. Iemand in een bed vroeg wat hij wilde. 

Ik ging met hem in mijn salon. Toen ik de deur opende, 

zag ik dat er een hele marktplaats was neergestreken en 

vlak voor mij een grote hoeveelheid goederen. Aan de 

andere kant ervan de vleugel van een groot paleis, maar 

dit was afgebroken. Vervolgens aan de voorkant en aan 

de zijkanten scheen een plek te zijn vol mooie vaten, het 

leek mij toe van porselein, die zojuist waren neergezet; 

aan de zijkant was alles in gang gezet om de opstelling 

ervan te regelen. Daarna ging ik mijn kamertje binnen, 

dat ook glansde.  

 

[DD 278] Dit betekent al het werk dat ik nu onder handen 

neem in de naam van God: aan de voorkant, ’over de 

Aanbidding van God’; aan de zijkant, ‘over de Liefde’, en 

het betekent dat ik niet de goederen van anderen moet 

overnemen, maar alleen mijn eigen; daar het in mijn salon 

was die ik gehuurd had, betekende mijn kamer die ernaast 

was, ook het andere werk, en de kamers aan de zijkant 

betekende datgene wat niet van mij was. God leidde mij 

op de juiste weg. Christus zei dat ik niets zonder Hem 

moest ondernemen. 

 

[DD 279] Ik zat op een prachtig zwart paard, we waren 

met z’n tweeën, hij was moedig, ging eerst van de weg af, 

maar keerde daarna om; betekende dat wat ik moest gaan 

doen, nog donker voor mij was, maar tenslotte goed 

komt. 

 

[DD 280] Toen ik met mijn vriend door een lange gang 

ging, kwam er een mooi meisje aan en viel in zijn armen 

en snikte als het ware. Ik vroeg of ze hem kende. 

Ze gaf geen antwoord. Ik nam haar van hem over en leid-

de haar bij de arm. Het was mijn andere werk waarop zij 

zich richtte en waarvan ik haar op deze wijze overnam. 

 

[DD 281] ‘s Ochtend in een visioen verscheen voor mij 

de markt genaamd de Disting Jaarmarkt in het huis van 

mijn vader in de bovensalon in Uppsala, in de hal en 

overal elders in het bovenste deel.  

Dit betekent hetzelfde, waaruit blijkt dat het met des te 

meer zekerheid dient te gebeuren. 

 

[DD 282] ‘s Ochtend toen ik wakker werd, overkwam me 

weer eenzelfde soort duizeligheid of flauwte, die ik zes of 

zeven jaar geleden in Amsterdam had gehad, toen ik be-

gon aan Regnum Animale (Economy of the Animal King-

dom / Rijk der Ziel), maar veel subtieler, zodat het leek of 

ik bijna dood was. Het kwam toen ik het licht zag; gooide 

me op mijn gezicht, maar ging bij graden voorbij, omdat 

er korte momenten van slaap over mij kwamen.  
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Deze flauwte was meer naar binnen en diep, maar ging 

snel voorbij. Betekent, net als toen, dat mijn hoofd feite-

lijk is schoongeveegd en gereinigd van datgene wat deze 

gedachten zouden belemmeren, zoals ook bij de vorige 

gelegenheid gebeurde, want het gaf me doorzicht, vooral 

tijdens het schrijven. Ook dit werd nu aan mij voorgesteld 

waarin het leek of ik met een mooi handschrift schreef. 

 

Mei? 11-13 

 

[DD 283] Het leek me dat ik met Oelreich en twee vrou-

wen was, hij lag neer; en daarna leek het of hij met een 

vrouw geweest was. Hij gaf het toe. Het kwam mij voor, 

zoals ik ook aangegeven heb, dat ik er ook met een gele-

gen had, en mijn vader zag het, maar ging voorbij en zei 

er geen woord over. 

 

[DD 284] Ik liep bij Oelreich vandaan en onderweg was 

er diep water, maar aan de zijkant was er heel weinig. 

Daarom nam ik het pad aan de zijkant en dacht bij mezelf 

dat ik niet in het diepe water moest gaan. 

 

[DD 285] Het leek alsof er een raket boven mij uiteen-

spatte en een aantal vonken van mooi vuur verspreidde.  

Liefde voor wat hoog is, misschien. 

 

[DD 286] Waarheden of maagden van deze soort baseren 

hun denken erop dat ze zich te koop moeten aanbieden; 

ze beschouwen zichzelf als zo kostbaar en duur voor hun 

bewonderaars dat ze het een belediging vinden als iemand 

een bod op hen doet; meer nog dus als hij komt om hen te 

kopen.  

Anderen, die hen als van geen belang beschouwen, be-

handelen ze hooghartig. Dus, om niet de waardering te 

krijgen van de eerdergenoemden, noch in de verachting 

van de laatstgenoemden te vallen, bieden ze zich graag 

kosteloos aan hun geliefden aan.  

Ik, die hun dienaar ben, durf hen niet ongehoorzamen te 

zijn, uit angst om beroofd te worden van hun diensten.  

 

 
 

[De laatste zin vanaf Ik, is doorgestreept  

in het Manuscript, dat hier eindigt.] 

_____________________________________________  

 

Notities: 

 

Carl Theophilus Odhner, die het werk in 1918 in het  

Engels vertaalde, merkt op dat deze paragraaf, aan het 

einde van het originele manuscript, werd geschreven in 

het Latijn, terwijl al het voorafgaande in het Zweeds  

gesteld was. [Cf.alson.213, 252] 

Het is niet precies duidelijk wanneer de laatste paragraaf 

van het Droomdagboek werd geschreven, vermoedelijk in 

Mei 1744. 

 

Uit de periode ná het Droomdagboek, van 1744 tot 1747, 

zijn geen beschrijvingen van dromen bewaard gebleven, 

waarschijnlijk omdat kort na Swedenborgs dood een  

aantal delen door de erfgenamen zijn vernietigd.  

 

 

Ik heb  

gezien,  

gehoord  

én gevoeld. 
HV 68. 

 

Swedenborgs andere werk over dromen is getiteld: 

Geestelijk Dagboek (Opmerkenswaardige Levende  

Ondervindingen).  

Het begint met nummer 149, gedateerd 9 Oktober1747, 

omdat in het Latijnse manuscript het eerste gedeelte  

ontbreekt, mogelijk om dezelfde reden als waarom het 

laatste deel van zijn Dromendagboek ontbreekt. 

 

Het Geestelijk Dagboek 

spreidt zich uit over een 

periode van 25 jaren en 

is in het Latijn  

geschreven, vanaf 1747  

tot aan het einde van zijn 

leven in 1772.  

Het is daarmee de 

langste serie dromen ooit 

door één mens  

opgetekend, maar het 

werd niet door  

Swedenborg zelf  

gepubliceerd.  

 

In het tijdschrift  

Swedenborgiana zijn 

inmiddels al ruim 300 

nummers van het  

Geestelijk Dagboek  
verschenen in  

modern Nederlands.  

 

Voor informatie over een  

abonnement, zie pagina 

1 van deze speciale  

digitale editie. (GJ) 

 

____________________  

 

Digitale Uitgave 

Swedenborg Boekhuis Oktober 2012. 

http://swedenborg.nl/

