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• Pag. 2 – 7: De twee laatste gedenkwaardigheden uit Swedenborgs:
Apocalyps Onthuld (Apocalypsis Revelata 1766) n. 961 en 962.
In voorgaande jaargangen van Swedenborgiana publiceerden we de
samenvatting van de innerlijke zin van de Apocalyps, samen met de
gedenkwaardigheden uit dat werk. De nog niet gepubliceerde nummers
aan het einde van het boek vindt u in deze editie.
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• Pag. 7 – 21: Gedenkwaardigheden uit de Hemelse Verborgenheden over
Uitbeeldingen en Overeenstemmingen.
In de meeste van zijn boeken schrijft Swedenborg over overeenstemmingen
en geeft hij voorbeelden daarvan, vooral in Hemel en Hel, en ook in de
Aardbollen, in Ware Christelijke Religie en in Echtelijke Liefde, maar nergens zo uitgebreid als in de Hemelse Verborgenheden.
In de gedenkwaardigheden aan het begin en einde van de hoofdstukken 23
t/m 26 gaat hij er diep op in.
Omdat vragen over de Leer der Overeenstemmingen vaak aan de redactie
worden gesteld, wordt deze serie gedenkwaardigheden nu als één geheel
opgenomen in de ze editie.
• Pag. 22: Introductie tot de Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de
Nieuwe Kerk, door Emanuel Swedenborg, Amsterdam 1769.
• Pag. 23: Nieuws en Berichten.
• Pag. 24: Swedenborg the Strange one. Een getekende biografie met
Engelse tekst door Christopher Hasler en tekeningen van John
Kaczmarczyk. Uitgegeven in Londen 1982, door de General Conference
of the New Church.

Citaat: “De mens is ten aanzien van de innerlijke mens een hemel
in het klein, omdat hij geschapen is naar het beeld van de Heer.”
Hemelse Verborgenheden 2997.

Voorpagina van:
Swedenborg the strange one, een
getekende biografie van Swedenborg.

Citaat: “Voor mensen die ware echtelijke liefde wensen, voorziet de
Heer in gelijkaardige partners, en als ze niet worden gevonden
tijdens het leven op aarde, zo geeft Hij ze in de hemel”. ………
Echtelijke Liefde 229.
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