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Inhoudsopgave Editie 65 – 2008. 

 

ENGELENWIJSHEID OVER DE GODDELIJKE LIEFDE EN 

OVER DE GODDELIJKE WIJSHEID, door Emanuel Sweden-

borg, Amsterdam 1763; de nummers 1 t/m 29. 

 

Introductie tot Swedenborgs: WARE CHRISTELIJKE 

RELIGIE door Helen Keller. 

 

GODDELIJKE VOORZIENIGHEID 

De voorpublicatie van dit mooie inleidende werk wordt 

voortgezet met de nummers 102 t/m 126. 

 

VRAGEN – ANTWOORDEN  &  BEVESTIGINGEN uit Swe-

denborgs geschriften over de Wederverwekking staan 

verspreid in deze editie. 

 

Op blz. 13 vindt u een uitspraak van Martin Luther King 

over Swedenborg.  

Nieuws en andere berichten staan op bladzijde 2 en 24. 

______________________________________________ 

Het Goede en het Ware.  

Alle dingen in het heelal, die volgens de Goddelijke Orde 

zijn, hebben betrekking op het Goede en het Ware. 

Er bestaat niets in de hemel en niets in de wereld, dat niet 

op die twee betrekking heeft. De oorzaak hiervan is dat 

beide, zowel het goede als het ware, voortgaan uit het 

Goddelijke, waaruit alle dingen zijn.  

Daaruit blijkt, dat niets méér nodig is voor de mens, dan 

dat hij weet wat het goede en wat het ware is, en hoe het 

ene het andere beoogt, en hoe het ene wordt verbonden 

met het andere. Ook voor de mens van de kerk is het 

hoogst belangrijk, want zoals alle dingen van de hemel 

betrekking hebben op het goede en het ware, evenzo ook 

alle dingen van de kerk, omdat het goede en het ware van 

de hemel eveneens het goede en het ware van de kerk is.  

Hemelse Leer 11-12. 
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“In 1763 en 1764 verschenen Swedenborgs filosofische 

werken: De wijsheid van de engelen over de goddelijke 

Liefde en De wijsheid van de engelen over de goddelijke 

Voorzienigheid.  

De aanduiding 'wijsheid van de engelen' laat duidelijk zien 

dat het hier geen gewone wijsgerige geschriften betreft, dat 

wil zeggen werken die door een filosoof zelf zijn bedacht.  

Ook deze geschriften zijn aan Swedenborg geopenbaard, 

maar drukken zich nu volledig op begripsmatig niveau uit. 

Hun betekenis kan dan ook met behulp van ons gewone 

denkvermogen worden begrepen, terwijl voor een goed 

verstaan van de voorgaande geschriften de ratio en/of de 

intellectus ontwikkeld moeten zijn.”  

Aldus Dr. Daniél van Egmond in het essay: De mystieke 

weg van Emanuel Swedenborg (Editie 63 – Juni 2008). 

Van beide titels staan nu grote delen afgedrukt in deze 

editie in modern Nederlands door Henk Weevers. 
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