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Hemelse Verborgenheden 67.
Het is mij [Emanuel Swedenborg] door de goddelijke barmhartigheid van de
Heer gegeven de innerlijke zin van het Woord te weten en de diepste verborgenheden die daarin liggen, die nooit eerder in de gedachten van een mens zijn
opgekomen, noch hiervoor er ooit in konden oprijzen, noch ooit kan weten,
tenzij hij weet hoe het met de dingen in het andere leven gesteld is.
Het merendeel van de verborgenheden namelijk, die in de innerlijke zin van
het Woord liggen, betreft deze dingen en vermeldt en bevat ze.
Het is mij vergund deze verborgenheden, die ik nu verscheidene jaren achtereen gehoord en gezien heb en waarin het mij was toegestaan om in het gezelschap te zijn van engelen en geesten, te onthullen.
Hemelse Verborgenheden 68.
Ik ben mij er zeer wel van bewust dat velen zullen zeggen dat nooit iemand
met engelen en geesten kan spreken zolang hij in het lichaam leeft.
En velen zullen zeggen dat het verbeelding is, anderen zullen zeggen dat ik
deze dingen meedeel om vertrouwen te winnen en weer anderen zullen weer
wat anders zeggen. Maar door dit alles zal ik mij niet laten weerhouden, want

ik heb gezien, gehoord én gevoeld.
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Hemelse Verborgenheden 69.
De mens is door de Heer zo geschapen dat hij, terwijl hij nog in het lichaam
leeft, toch tevens met engelen en geesten zou kunnen spreken, zoals ook in de
oudste tijden voorkwam. Want de mens is een geest bekleed met een lichaam
en daarom één met hen.
Omdat echter in de loop van de tijd de mensen zich dermate in lichamelijke en
wereldse dingen hebben ondergedompeld, zodat ze nauwelijks meer om iets
anders gaven, is die weg dan ook afgesloten. Maar zodra de lichamelijke dingen, waarin hij ondergedompeld is, terugtreden, wordt die weg weer geopend
en is hij onder geesten en leeft met hen samen.
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Blz. 2-6: Swedenborgs Geestelijk Dagboek – de nummers 242 t/m 262.
Blz. 7-13: Een uittreksel uit Swedenborgs Apocalyps Onthuld, samengesteld
door Jan Ham, die de geestelijke betekenis in de verzen uit de
Openbaring heeft samengevoegd in één tekst.
In deze editie staan de hoofdstukken 1 en 2 uit die studie.
Blz. 13-15: Gedenkwaardigheid uit de Apocalyps Onthuld, n. 224.
Blz. 16-19: Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid,
n. 100-118.
Blz. 20-21: Gedenkwaardigheid uit de Apocalyps Onthuld, n.153.
Blz. 22: Vragen, antwoorden en bevestigingen uit Swedenborgs geschriften.
Blz. 23-24: Nieuws en Berichten.

