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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.
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Vervolg over de Geestelijke Wereld.
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Over de geestelijke wereld.
De Engelsen in de geestelijke wereld.
De Hollanders in de geestelijke wereld.
De pausgezinden in de geestelijke wereld.

• p. 9:

Emanuel Swedberg werd geboren in
Stockholm, Zweden, op 29 januari 1688.
Hij de tweede zoon van Jesper Swedberg,
een predikant in de Zweedse Lutherse
staatskerk.
Op elfjarige leeftijd ging Emanuel naar de
universiteit van Uppsala, waar zijn vader
professor was.
Hoewel Jesper de universiteit verliet om
een paar jaar later bisschop van Skara te
worden, bleef Emanuel in Uppsala en
voltooide zijn studie in 1709 met een
graad in de filosofie.
Na de dood van koning Karel XII in 1718
besteeg zijn zus Ulrika Eleonora (16881741) de troon.
In 1719 werd de familie Swedberg door
haar, wegens verdiensten voor het vaderland verheven in de adelstand en veranderde zij de familienaam in Swedenborg,
de naam waarmee Emanuel vandaag bekend is.
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Swedenborg The Strange One,
een pagina uit de getekende biografie.
• p. 10-14: Uit het boek: Echtelijke Liefde (nr. 45-54) over:
De staat van echtelieden na de dood.
• p. 15-22: De uiterste werkelijkheid – een lezing met een hoog
filosofisch karakter, door Prof. Lewis F. Hite – 1911.
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De Kerkelijke Historie van de Nieuwe Kerk.
Een postuum uitgegeven, heel kort werkje afkomstig uit het
boek: Small Theological Works and Letters.
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Nieuws en Berichten.
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APOCALYPS ONTHULD.
Het Swedenborg Boekhuis verzendt maandelijks gratis teksten
uit de geschriften van Swedenborg
per email aan belangstellenden.
Nadat in 2017 de Arcana Coelestia werd afgerond, is in 2018 begonnen met de inhoud van de
Apocalyps Onthuld. Momenteel
staan de eerste drie hoofdstukken
online op www.swedenborg.nl
Voor een gratis email abonnement
kunt u zich aanmelden via
citaten@swedenborg.nl
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