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De abonnees op dit tijdschrift ontvin-
gen één exemplaar te weinig vorig
jaar, want in 2010 kon helaas het
Decembernummer niet worden uitge-
bracht, wegens onverwachte omstan-
digheden, waarvoor onze excuses !

De abonnementsprijs voor de nieuwe
jaargang bedraagt daarom niet € 19,50
maar € 15,00 voor de volgende
3 edities in 2011.
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Inhoudsopgave Editie 73 – 2010.

• Pag. 2-5: Apocalyps Onthuld – hoofdstuk 8

Een uittreksel uit de Apocalyps Onthuld, samengesteld door Jan Ham.
In deze editie staat hoofdstuk 8, gevolgd door een Gedenkwaardigheid zoals
vermeld in Swedenborgs Apocalyps Onthuld, in de moderne vertaling van
Henk Weevers.

•Pag. 6-10: NEDERLANDSE BIBLIOTHEKEN met PROVIDENTIA.

Een belangrijke doelstelling van dit tijdschrift en van het Swedenborg
Boekhuis is: het bevorderen van de verspreiding van de werken van
Swedenborg in het Nederlandstalige.
Een heel geschikt middel voor dat doel is, gebruik te maken van de diensten
van de openbare en bijzondere bibliotheken in dit land.
Ongeveer 250 bibliotheken ontvingen deze winter per post een present
exemplaar van het boek: Providentia - Emanuel Swedenborg over de God-
delijke Voorzienigheid, uitgave Swedenborg Boekhuis 2010.

•Pag. 11-22: Algemene Inhoudsopgave uit Ware Christelijke Religie,

met alle stellingen en conclusies van de afzonderlijke paragrafen,
die vervolgens door Swedenborg nader worden uitgelegd en bevestigd.
In feite zouden deze stellingen op zich al voldoende moeten zijn, want ze
zijn allemaal waar. Maar voor wie er het fijne van wil weten, worden ze
allemaal uitgelegd op een wijze die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
Geen theologisch onderwerp blijft uitgezonderd in deze universele theolo-
gie. Vaak wordt dan gezegd dat Swedenborg moeilijk is om te lezen, maar
eigenlijk valt dit wel mee, als je weet dat hij er van uitgaat, dat:
“Je moet niets moet geloven, wat je niet begrijpt”.

•Niet alle delen van het boek WCR zijn in wetenschappelijke redeneringen

geschreven. Na ieder hoofdstuk geeft Swedenborg lectuur in verhaalvorm,
de zogeheten Gedenkwaardigheden (Memorabilia), waarin hij gebeurtenis-
sen en dialogen weergeeft tijdens zijn verblijf in de geestelijke wereld, in
verteltrant.
Deze Hemelse Verhalen over Ware Christelijke Religie, zijn ook apart
gebundeld verkrijgbaar als paperback. ISBN 9080144444 - 340 pagina's.
Prijs € 22 voor 2 exemplaren per post naar ieder adres.
Ter bevordering van de verspreiding van de werken van
Swedenborg in het Nederlandstalige ontvangt iedere be-
steller het tweede exemplaar gratis, om door te geven !

•Pag 19-22: Uit de Memoranda aan het einde van WCR,

over de Hollanders, over de Afrikanen en ook iets over
de naties in de geestelijke wereld.

•Pag. 23-24: Nieuws en redactionele berichten.
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