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Editie 79 – September 2012 - Inhoudsopgave.

• Pag. 2-9: Over de innerlijke zin van de Apocalyps hoofdstuk 15 en 16
plus de Gedenkwaardigheden n. 752 en n. 839 uit Apocalyps Onthuld.

• Pag. 10-15: Uit Hemelse Verborgenheden Genesis hoofdstuk 14,

Over de spraak van de geesten en de engelen, nr. 1634 – 1764.

• Pag. 16-21: Swedenborgs Geestelijk Dagboek – nr. 333- 364.

“Ik heb Opmerkenswaardige
gezien, Levende
gehoord Ondervindingen
én gevoeld.” Pag. 16-21

HV 68. Ik ben mij ervan bewust, dat velen zullen zeggen, dat nooit ie-
mand met geesten en engelen kan spreken, zolang hij in het lichaam
leeft. En ook velen, dat het inbeelding is. Weer anderen, dat ik derge-
lijke dingen vertellen zou, om vertrouwen te winnen. Anderen weer
wat anders. Maar al deze bedenkingen zullen mij niet weerhouden,
want ik heb gezien, gehoord én gevoeld.

• Pag. 22-24: Engelenwijsheid, in vervolg op de vorige editie, nr. 256-265.
• Pag. 24: Nieuws en berichten.

In deze editie staan weer een aantal niet eerder gepubliceerde Memorabilia; uit
hoofdstuk 14 van de Hemelse Verborgenheden en uit de Apocalyps Onthuld.
Opmerkelijk is dat uit reacties van lezers blijkt dat velen juist deze korte verha-
len in verteltrant enorm op prijs stellen. In de komende edities zullen we daar-
om nog een reeks niet eerder gepubliceerde Memorabilia opnemen. Hele korte
herinneringen van Swedenborg over zijn verblijf in de geestelijke wereld vul-
len in deze editie 6 pagina’s uit het Geestelijk Dagboek.

In Augustus 2012 werd gestart met de e-mail publicatie van de
Hemelse Verborgenheden. Hoofdstuk 1 staat inmiddels online.
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