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SWEDENBORG SCHRIJFT:
“Er werd mij(Emanuel Swedenborg) eens gevraagd
hoe ik van een filosoof een theoloog werd en ik antwoordde: Op dezelfde wijze waarop vissers door de
Heer tot discipelen en apostelen gemaakt werden en
dat ik van mijn prilste jeugd af een geestelijke visser
ben geweest.
Toen mij gevraagd werd, "Wat is een geestelijke visser?" antwoordde ik, dat in het Woord, in zijn geestelijke zin, een visser een man betekent, die natuurlijke
waarheden onderwijst en vervolgens geestelijke
waarheden, verstandelijk. …
Toen mijn ondervrager dit hoorde, verhief hij zijn
stem en zei: 'Nu kan ik begrijpen waarom de Heer
vissers koos tot discipelen en daarom verwonder ik
mij ook niet, dat Hij ook u gekozen heef t... De Heer
alleen weet wie geschikt ik voor het opnemen en onderwijzen van de waarheden, die van Zijn Nieuwe
Kerk zijn, of het nu iemand onder de primaten is, of
iemand onder hun dienaren ...”
Uit het Swedenborg Epos – zie blz.10.
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Het Bruiloftskleed
Hiernamaalsroman door Louis Pendleton
In 1894 publiceerde Louis C. Pendleton in Amerika het
boek: The Wedding Garment - A Tale of the Life to Come.
Pendleton was een actief lid van de Nieuwe Kerk, hoewel hij deze noch Swedenborg noemt in zijn roman.
De basiselementen voor dit verhaal zijn te herleiden tot de
leer van de Nieuwe Kerk die zijn oorsprong vind in de
theologische werken van Emanuel Swedenborg.
De hoofdpersoon in dit boek is een jonge man, die vroegtijdig aan een ziekte overlijdt. Het ontwaken in de geestelijke wereld, de ontmoetingen met bekenden en onbekenden en alles wat men daarna meemaakt, wordt in dit boekje op toegankelijke wijze weergegeven.
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Editie 58 - Maart 2007 heeft de volgende artikelen
als inhoud: HEMELSE LEER – nr.100-134. .
HET SWEDENBORG EPOS - Deel 3.
Hoofdstuk 39 - Een Amsterdamse Bekende

DE GODDELIJKE LIEFDE nr. 7-13.
HET SWEDENBORG EPOS - Deel 3.
Hoofdstuk 40 - Het Nieuwe Evangelie =7

HET BRUILOFTSKLEED - Gratis boek online.
Onder de titel: SWEDENBORG SCHRIJFT staan in
deze editie een aantal citaten die zijn overgenomen van
de dagelijkse citaten op www.swedenborg.nl
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In 1994 werd Het Bruiloftskleed uitgegeven (ISBN 909006703-5), vertaald in de vooroorlogse spelling (1933),
van Joseph Linthuis, die oplage van 500 ex. is sinds 1999
uitverkocht.
Naar aanleiding van onze oproep voor het inzenden van
digitale teksten, ten behoeve van de uitbreiding van de
Digitale Swedenborg Bibliotheek, ontving de redactie de
door Alma. de Bordes gemoderniseerde vertaling van Het
Bruiloftskleed, waarvoor dank.
Het gehele boekje is nu gratis lezen en te kopiëren vanaf
www.swedenborg.nl
Andere aan Swedenborgs ideeën verwante, gratis digitale
boeken online zijn: 1. Natuur van de Geest door Chauncy
Giles; en 2. Het Boek verzegeld met Zeven Zegelen, door
Theodore Pitcairn.
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