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p. 2-3:  Een gedenkwaardigheid uit het werk: Ware Christelijke Religie 

(n. 334); een humoristische filosofie over witte raven. 

 

 p. 5-7:  Over de Echtelijke Liefde – hoofdstuk 14, nrs. 317-325  

over huwelijken die opnieuw zijn aangegaan. 

 

p. 8-12: Vocabulaire voor Swedenborg lezers. 

De vocabulaire biedt de betekenis van specifieke termen en 

uitdrukkingen, die door Swedenborg worden gebruikt in zijn 

theologische geschriften, weergegeven in zijn eigen woorden. 

In de vorige editie werden een reeks termen afgedrukt, beginnende met 

de letter A, in deze editie vervolgen we met de letters B, C en D. 

 

p. 12: uit HV in Exodus over de Leer van de Naastenliefde, n. 8853. 

 

p. 13: Swedenborgs Beginselen van het Nut / Swedenborg’s Princples 

of Usefulness is de titel van een nieuw boek door John S. Haller 

jr., uitgegeven door de Swedenborg Foundation USA 2020. 

p. 14-16: Vocabulaire voor Swedenborg lezers, de letter D. 

p. 17-22: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen oftewel  

Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’, vervolg met de nrs. 815-859. 

p. 23:  uit: Hemelse Verborgenheden in Exodus:  
Over de geesten en de inwoners van de planeet Saturnus. 

p. 24:  Berichten en Nieuws. 

 

 

Swedenborgiana is de verzamelnaam van alle informatie over het 

leven en werken van Emanuel Swedenborg, zoals zijn geschriften, 

op geestelijk en ook op wetenschappelijke gebied, verder reizen en 

brieven; ook studies van anderen die over hem gaan worden in 

Swedenborgiana besproken, zoals, biografieën, essays, artistieke 

uitingen, portretten en preken die door hem zijn geïnspireerd. 
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Miniatuur buste van Swedenborg, 

hoogte ±15 cm. 
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