
SWEDENBORGIANA 
______________________________________________________________________________________  

tijdschrift  voor  Swedenborg  publikaties 
ISSN 1381.6861  |  JAARGANG  24  |  NUMMER  3  |  SEPTEMBER  2016 

______________________________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DE  DIGITALE  SWEDENBORG  BIBLIOTHEEK – WWW.SWEDENBORG.NL – IS  ALTIJD  OPEN ! 

ONTWAKEN UIT DE DOOD,  

over de wereld der geesten en de staat van de mens na de 

dood,  door Emanuel Swedenborg |  

ISBN/EAN: 978-90-801444-0-8 | uitgave: Swedenborg Boekhuis 

NL 2016 | gebonden | harde omslag | met leeslint | 181 blz. | met 13 

illustraties in kleur | prijs: € 18,00 per post in NL & BE. 

 

 

Inhoud van Editie 95 – September 2016.  

 

• Pag. 2-6: Over de Grootste Mens en over de overeenstemming;  

hier over de overeenstemming van de innerlijke ingewanden 

met hem. Gedenkwaardigheid aan het einde van hoofdstuk 40 in 

Hemelse Verborgenheden. 

• Pag. 7: Humor in Swedenborgs geschriften, WCR 333. 

• Pag. 8-9: Swedenborg – the strange one.  

Twee pagina’s uit de getekende Swedenborg biografie. 

• Pag. 10-11: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen.  

Vervolg met de nummers 553–565 uit het ‘Geestelijk Dagboek’. 

• Pag. 12-13: Ontwaken uit de dood – meer over onze nieuwe uitgave. 

• Pag. 14-19: Over de Grootste Mens en over de overeenstemming;  

hier eveneens over de overeenstemming van de innerlijke  

ingewanden met hem. Gedenkwaardigheid aan het einde van 

hoofdstuk 41 in Hemelse Verborgenheden. 

• Pag. 20-22: Over de invloeiing – een lezing Mike Gladish.  

• Pag. 23: Biografische schets door Peter van Balen. 

Een kernachtige korte tekst over Swedenborg. 

• Pag. 24: Nieuws en Berichten 

Nieuwe Kerk bijeenkomst te Breda op 22 oktober. 
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De doelstellingen van SWEDENBORGIANA 

zijn: het bevorderen van de bekendheid vàn  

en de belangstelling vóór de inhoud van de  

werken van Emanuel Swedenborg, en voor de 

verspreiding ervan in het Nederlandstalige.  

 

Iedere donatie ten gunste van onze doelstellingen 

zal ten zeerste op prijs worden gesteld. 
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