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19 JUNI – DAG VAN DE KERK 

 

Opdat er een Kerk is, 

moet de Mens een Kerk zijn. 
 

Dat de woorden: Noach begon een man van de 

aardbodem te zijn, (Genesis 9:20) in het algemeen 

betekenen de mens die in de leerstellingen van het 

geloof is onderwezen, blijkt uit de betekenis van de 

aardbodem, waarover eerder gesproken, zie: (268, 

566); namelijk dat de aardbodem de mens van de 

Kerk, of, wat hetzelfde is, de Kerk is, want opdat er 

een Kerk is, moet de Mens een Kerk zijn.  

De Kerk heet daarom aardbodem, omdat zij zaden 

ontvangt die van het geloof zijn, of de waarheden en 

goedheden van het geloof zijn. De aardbodem wordt 

van de aarde, die zoals is aangetoond ook de Kerk 

betekent, onderscheiden, zoals het geloof van de 

naastenliefde. Zoals de naastenliefde het geloof om-

vat, net zo omvat de aarde de aardbodem, wanneer 

daarom van de Kerk in het algemeen sprake is, 

wordt zij aarde genoemd en wanneer van de Kerk in 

het bijzonder sprake is, wordt zij aardbodem ge-

noemd. Dit is hier het geval, want het geslacht om-

vat de soorten, die daaruit voortkomen. De leerstel-

lingen die de mens van de Oude Kerk had, kwamen, 

zoals eerder gezegd, uit de openbaringen en de in-

nerlijke gewaarwordingen van de Oudste Kerk 

voort, die bewaard waren en waarin zij geloof had-

den, zoals heden ten dage wij in het Woord. Deze 

leerstellingen waren hun Woord en vandaar beteke-

nen de woorden: 'Noach begon een man van de 

aardbodem te zijn', de mens die in de leerstellingen 

van het geloof onderwezen is.  

 

Hemelse Verborgenheden 1069. 

 

Editie 59 - Juni 2007 – Inhoudsopgave. 

 

Deze editie is groter dan U gewend bent, vooral 

vanwege het 12 pagina’s lange hoofdstuk uit  

HET SWEDENBORG EPOS - hoofdstuk 41 over het 

Ketterij Proces in Göteborg.  

Uit Swedenborgs geschriften zijn nieuwe  

vertalingen opgenomen uit het werk over de  

GODDELIJKE LIEFDE (h.14-21) en uit de 

HEMELSE LEER VAN NOVA HIEROSOLYMA. 

Van Fransje de Waal ontvingen wij een tekst over 

Swedenborg in de diagnostiek, hoofdstuk één uit 

haar boek; meer Nieuws en Berichten op blz. 28. 

 

In deze editie staan weer een aantal  

citaten van www.swedenborg.nl 

SWEDENBORG SCHRIJFT: 
 

'Er bestaat niet zoiets als het lot; schijnbaar ongeluk of 

geluk is Voorzienigheid in de uiterste of hoogste orde'. 

Hemelse Verborgenheden 6493. 

'De mensen van de Oudste Kerk communiceerden niet 

zozeer door woorden, maar meer door ideeën, zoals de 

engelen.' Hemelse Verborgenheden 607.  

'Dat er één enig leven is en dit van de Heer alleen komt, 

en dat de engelen, de geesten en de mensen slechts ont-

vangers van dit leven zijn, is mij door zo veelvuldige 

ervaring te weten gegeven, dat er niet het minste spoor 

van twijfel overbleef.' Hemelse Verborgenheden 3742.  

'Ons karakter wordt afgemeten aan onze wensen.'HH 349. 

'Het ware karakter van een geest wordt herkend op het-

zelfde moment dat men hem aankijkt.' Hemel en Hel 552.  

 

Gratis Boeken van en over Swedenborg online 

 
 


