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Pagina.                                                        Inhoudsopgave Editie 105. 

 

• p. 2-7: Uit het boek over de Echtelijke Liefde (Amore Conjugialis)  

vindt u hoofdstuk 7 afgedrukt, waarin wordt gehandeld over 

het kuise en het onkuise (nrs. 138 – 156). 

• p. 8-15: uit: Kleine Theologische Werken en Brieven. 

In de vorige editie van Swedenborgiana werden brieven  

afgedrukt aan Ekebom, Von Höpken, Wenngren en aan 

Alströmer. In deze editie staan de brieven aan  

Mennander, aan Öetinger en aan Landgravium. 

• p. 15-18: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen.  

            Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’, vervolgd met de n. 674-695. 

• p. 18-25 Uit Hemelse Verborgenheden in EXODUS over:  

De Leer van de Naastenliefde. 

In het gehele werk Hemelse Verborgenheden voegde Swedenborg tussen 

de hoofdstukken zowel gedenkwaardigheden als leerstukken toe.  

In de ontvouwing van de innerlijke zin van het boek Exodus werd aan de 

hoofdstukken 2 t/m 8 een reeks leringen over de naastenliefde toege-

voegd. Het is als het ware een boek in een boek, dat in zijn geheel afge-

drukt staat in deze editie, vertaald in modern Nederlands door Henk 

Weevers, 2018. 

• p. 26-27: Twee pagina’s uit: Swedenborg The Strange One. 

• p. 28:  Berichten en Nieuws.  

  Over Friedrich Weinreb. 

  Swedenborg over de Hebreeuwse taal. 

 

Over de meer innerlijke dingen. 

 

OLO 680. Hoe de meer innerlijke dingen zich verhouden tot de innerlijke 

dingen, verscheen ook vanuit die dingen in de voorgaande nummers 677, 

678 en 679 [zie blz. 16] namelijk dat mij werd getoond tot het oog, hoe 

de ideeën, bijgevolg de woorden, in de spraak van enig geest invloeiden, 

en wel door een blanke wolk in moleculen onderscheiden. 

Op een andere moment werd aan geesten en engelen getoond, hoe ook, 

naar ik acht, eender aandoeningen invloeiden; waaruit kan vaststaan, 

dat eendere dingen invloeiden door de meer innerlijke hemel, of het 

naastgelegen uit de meer innerlijke hemel.  

Zo kan worden geconcludeerd, dat duizenden dingen inzijn aan één als 

het ware eenvoudige idee, waarmee slechts één woord van de spraak 

overeenstemt, zodat duizenden dingen inzijn aan een bespiegeling van de 

meer innerlijke hemel, of van de meer innerlijke engelen, die slechts ver-

schijnen als eenvoudige dingen voor de engelen van de innerlijke hemel. 
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