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Providentia 107.  

De vorm van deze regering kan enigermate door vergelij-

kingen worden gezien. De hemelse liefde met de aandoe-

ningen van het goede en ware en de inzichten daaruit, en 

tegelijk met de verkwikkelijke dingen van de aandoenin-

gen ervan en het denken daaruit, kan worden vergeleken 

met een boom die gekenmerkt is door zijn takken, bla-

deren en vruchten.  

De liefde van het leven is die boom, de takken met de 

bladeren zijn de aandoeningen van het goede en ware en 

de inzichten ervan, en de vruchten zijn de verkwikkelijke 

dingen van de aandoeningen met het denken ervan. 

_____________________________________________ 

De omslag van Providentia wordt gesierd met een illu-

stratie door Ton Gravelijn, die inspiratie voor dit olieverf-

schilderij vond in de bovenstaande tekst uit Providentia. 

Uiteraard in kleur veel mooier. 

 

 
 

PROVIDENTIA – ISBN 9789080144453. 

Harde omslag - gebonden – 242 pagina’s – 2009. 

Prijs € 28 - inclusief btw en verzendkosten. 

O L O 
OPMERKENSWAARDIGE  

 

LEVENDE  

 

ONDERVINDINGEN 

 

 

 

Zo luidt de Nederlandse titel van Swedenborgs Geestelijk  

Dagboek. Het werk spreidt zich uit over een periode van 

ruim 25 jaren en is daarmee de langste serie ‘visioenen en 

dromen’, die ooit door één mens werden opgetekend. 

 

In deze Swedenborgiana wordt begonnen met de publicatie 

van de eerste reeks nummers uit het Dromen Dagboek, 

zoals het geheel ook wel eens wordt aangeduid  

 

OLO is een opmerkelijk relaas over Swedenborgs eigen 

geestelijke reis en groei. Wat aanvankelijk lijkt op een wil-

lekeurige reeks van korte belevingen en observaties over 

uiteenlopende onderwerpen, blijken gaandeweg de bouw-

stenen te zijn voor de geschriften die hij liet drukken. 
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