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Nieuw:   DE LEER DES LEVENS. 
 

De Leer des Levens is een klein werkje uit Sweden-

borgs geschriften. Toch is het een onderwerp van 

belang, omdat het leert hóe goed te leven.  

Aan de hand van de Tien Geboden leert Swedenborg 

ons, dat de mens uit zichzelf niet het goede kan doen 

dat werkelijk goed is, hooguit kan hij het boze laten.  

De voorbeelden die hij daarbij geeft komen heel 

dicht bij het leven van iedere mens, en tonen ons 

eens te meer de Barmhartigheid van God.  

Het werkje de Leer des Levens is één van de 4 Leer-

stukken die Swedenborg in 1763 te Amsterdam pu-

bliceerde in het Latijn, getiteld: 

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma  

Leer des Levens voor Nova Hierosolyma  

Dankzij het vertaalwerk van Henk Weevers is deze 

titel nu ook digitaal beschikbaar in modern Neder-

lands en op het internet gepubliceerd door het Swe-

denborg Boekhuis op www.swedenborg.nl .  

Ook een gratis printerdocument vindt u daar. 

Elders in deze editie van Swedenborgiana staan delen 

uit de Leer des Levens afgedrukt. 

 

 
 

Al wat de mens uit zichzelf voortbrengt kan het goede 

niet zijn, want het komt uit hemzelf, en dit zelf is een 

onreine en hoogst onzuivere bron.  

 Hemelse Verborgenheden 874 

 

Inhoudsopgave Editie 60 – 2007  

 

Uit Swedenborgs geschriften nieuwe vertalingen uit: 

GODDELIJKE WIJSHEID - h.1-5  

HEMELSE LEER VAN NOVA HIEROSOLYMA. 

DE LEER DES LEVENS - 42-52 

Uit: HET SWEDENBORG EPOS  

         hoofdstuk 42: DE LAATSTE REIS  

Nieuws en Berichten op blz. 24. 
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Ook in deze editie 

staan weer enkele 
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In de kerk heden ten dage is geloof zo zeldzaam, dat 

nauwelijks gezegd kan worden dat het bestaat. 

Laatste Oordeel 37 

In de hemel wordt overal het Goddelijk Menselijke 

erkend.  OLO 5032 

De hemel is daar waar men de Heer erkent, in Hem 

gelooft en Hem liefheeft.  Hemel en Hel 56  

Het Paard betekent het verstand en de Ruiter de ver-

standige mens.  Het Witte Paard  

Alle Goddelijk werk beoogt het oneindige en eeuwi-

ge. Laatste Oordeel 13 

Het is de staat en geenszins de plaats, die maakt dat 

men in de hellen is.  Hemelse Verborgenheden 1691 
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