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Hoe Swedenborgs geschriften ontvangen schijnen te worden door de mensen.
_______________________________________________________________________________________________
Op 27 Augustus 1748 schreef Swedenborg in zij Geestelijk Dagboek het volgende over hoe zijn geschriften
schijnen ontvangen te worden door de mensen.
OLO 2955.
Ik sprak met geesten daarover, hoe mijn geschriften
over deze dingen, wanneer zij in het openbaar komen,
schijnen te worden opgenomen; want boze geesten
goten soms in, dat niemand die dingen zou doorvatten, maar dat men ze zou verwerpen.
Nu, op straat zijnde en met geesten in gesprek, werd
te doorvatten gegeven, dat er vijf geslachten van opneming zijn.
• Het eerste geslacht, zijn zij die ze geheel en al verwerpen, die in een andere overreding zijn, en die vijanden van het geloof zijn; dezen verwerpen, want
door hen kunnen zij niet opgenomen worden, omdat
het niet in hun gemoederen kan doordringen.
• Het tweede geslacht zijn zij die deze dingen opnemen
als wetenschappelijkheden en curiositeiten, en daarin
behagen scheppen.
• Het derde geslacht neemt verstandelijk op, en wel zo
dat zij vrij gretig opnemen, maar toch naar het leven
blijven zoals vroeger.
• Het vierde geslacht neemt met overreding op, zodat
het doordringt tot de verbetering van hun leven; aan
hen doen zich dingen voor in zekere staten, en zij maken deze ten nutte.
• Het vijfde geslacht zijn zij die opnemen met vreugde,
en bevestigd worden.

Sinds Swedenborg deze verschillen in opneming formuleerde in 1748 zijn er vele generaties voorbij gegaan
waarin zijn geschriften werden vertaald in meer dan 40
talen en in nog veel meer landen ook werden verspreid.
Over de verschillende wijzen van opneming is dus anno
2021 veel meer bekend dan destijds.
Hier volgt een korte invulling daarvan.
• Het eerste geslacht van opneming is in deze eeuw enorm
gegroeid omdat velen, mede vanwege de toegenomen
ontkerkelijking, tot onverschilligheid zijn geraakt en
niets meer willen weten over de Bijbel of daarvan afgeleide ideeën zoals die van Swedenborg.
Verder ook omdat andersdenkende spirituele stromingen
in opkomst zijn geraakt, zoals het humanisme, liberalisme, socialisme, en andere bewegingen die niet-religieus zijn.

• Voor het tweede geslacht van opneming geldt hetzelfde
maar in tegenovergestelde zin, want de academische belangstelling voor Swedenborg is wel enorm toegenomen
en heeft vele bijzondere boeken, essays en onderzoeken
opgeleverd; bijvoorbeeld over alchemie, algebra, mechanica, homeopathie, kosmologie, anatomie, psychologie,
filosofie en metafysica zijn boeiende studies gepubliceerd.
Ook bij belangstellenden in spiritualisme, astrologie, helderziendheid, toekomstvoorspellingen, lucide dromen en
bijna-doodervaringen is Swedenborg een geliefde bron.
Ook menig kunstenaar, dichter, componist of schrijver
werd door Swedenborg geïnspireerd. In de kolommen
van dit tijdschrift zijn er al heel veel van gepubliceerd.
In de loop der jaren heeft uw redacteur met allerlei geïnteresseerden contacten gehad en meestal tot genoegen.
Hoewel ze meestal oppervlakkig en niet blijvend zijn,
zijn ze desondanks toch interessant en waardevol, want
die collaterale werken tonen de veelzijdigheid en genialiteit van Swedenborg aan.
Voor het • 3e en • 4e geslacht van opneming ligt de nadruk
op de religieuze betekenis van Swedenborgs werken.
Zijn onthullingen worden bijvoorbeeld gezien als een
vorm van exegese van de Bijbel, vergelijkbaar met de
Bijbelverklaringen van bijvoorbeeld Luther, Calvijn en
andere theologen.
Een stap verder worden ze genoemd ‘Goddelijke Openbaringen’ en vergeleken met het oeuvre van Hildegard
van Bingen, Jacob Lorber, Jacob Böhme of andere verlichte schrijvers uit de geschiedenis van het Christendom.
Swedenborg stichtte zelf geen kerk, maar in de eeuwen
na zijn dood ontstonden er verschillende stromingen met
het predicaat Nieuw Kerk. Zij gaven verschillende namen
aan de geïnspireerde werken zoals: de Tweede Komst
Openbaring (Second Comming Revelation) of de Wederkomst, gebaseerd op de tekst op de omslag van het werk
Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk
waar staat: ‘Dit boek is de Wederkomst van de Heer, geschreven op bevel’.
In de grootste Nieuwe Kerk beweging
wordt Swedenborgs werk aangeduid als
de Geschriften (The Writings), zijnde
het Woord van God.
Dit is mede gebaseerd op de volgende tekst in Ware
Christelijke Religie nr.779 waar staat:
‘De tweede Komst van de Heer geschiedt door een
mens, voor wie Hij Zichzelf in persoon heeft geopenbaard, en die Hij met Zijn geest vervuld heeft, om de
Leringen van de Nieuwe Kerk te leren door het Woord
uit Hem.
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Aangezien de Heer Zichzelf niet in persoon kan openbaren, zoals hierboven werd aangetoond, en Hij toch
voorzegd heeft, dat Hij komen zou en een nieuwe Kerk
zou stichten, die het Nieuwe Jeruzalem is, zo volgt, dat
Hij dit doen zal door een mens, die de leringen van
deze Kerk niet alleen met het verstand opneemt, maar
ze ook in druk bekend maken kan.
Dat de Heer Zichzelf voor mij, Zijn dienstknecht, geopenbaard heeft en mij tot dit ambt heeft uitgezonden,
en dat Hij daarna het gezicht van mijn geest heeft geopend en mij aldus in de geestelijke wereld toegelaten, en het mij gegeven heeft de hemelen en de hellen
te zien en ook met engelen en geesten te spreken, en
dit nu reeds meerdere jaren achtereen, getuig ik in
waarheid. Evenzo, dat ik vanaf de eerste dag van deze
roeping hoegenaamd niets wat de leringen van deze
Kerk betreft, vanuit enige engel heb aangenomen,
maar uit de Heer alleen wanneer ik het Woord las.’
Deze tekst zegt duidelijk dat deze Geschriften het Woord
van God zijn.
Vanuit dit gegeven ontstond een volgende stroming, aanvankelijk in Den Haag, die leert dat, als deze Geschriften
het Woord zijn dan zijn alle leringen daarin over het
Woord ook van toepassing op de Geschriften.
Swedenborgs boeken worden genoemd het Latijnse
Woord of het Derde Testament, en de leidende leerstelling is dat de Geschriften een innerlijke zin hebben, net
als het Oude en het Nieuwe Testament.
Voor veel lezers van Swedenborg gaat dit laatste standpunt echter veel te ver. In een brief aan de redactie over
dit onderwerp schrijft een van onze lezers het volgende
over de benaming derde testament.
“In het verleden is de term 3de Testament aangenomen om de belangrijkheid van de geschriften van Swedenborg te benadrukken; terwijl het begrip testament
door de eeuwen heen was en is voorbehouden aan de Bijbel: het Oude en het Nieuwe Testament.
Het begrip 3de Testament is bij deze groepering zo ingeburgerd, dat een afwijkende mening niet wordt getolereerd, omdat afstand van deze term nemen zou kunnen
leiden tot een mindere achting voor deze werken.
Echter, niets is minder waar: de heiliging van deze geschriften ontstaat niet door een zo’n gewichtige term aan
te geven, maar die heiliging ontstaat door de mens die
deze onthullingen, die door de Heer en de engelen zijn
gegeven, leest met een gelovig gemoed en met de interesse die leidt tot een beter begrip van de openbaringen
die door de Heer zijn gegeven en vooral door ernaar te
leven; daarin zit de heiliging.
Praktisch is het van belang om een mildere aanduiding
voor deze geschriften te gebruiken; de heiligheid van de
Bijbel wordt in deze tijden veracht en voor niets

aangezien. Willen we de mensheid bereiken zullen we
voorzichtig moeten zijn als de slang en vredelievend als
de duiven.
De kolossale omvang van de werken is al een barrière om
kennis te nemen van deze onthullingen en dan bovendien
nog een term gebruiken die hoogst heilig is en waardoor
andere geloofsrichtingen zich gekwetst zullen voelen; dit
is niet de manier die een goede verspreiding mogelijk
maakt.
Het vuur in de verspreiding moet het vuur van de geïnteresseerde mens aanwakkeren en dat gaat niet met een
kruistocht tegen andersdenkenden, maar zoals gezegd
met voorzichtigheid, beleid en vrede brengend.
Alleen al de verklaring dat er drie hemelen zijn, kan de
strak- in- zijn- leer- zijnde, godsdienstige mens al in een
afweermodus brengen.
De mens wordt niet geheiligd noch gezaligd door het lezen van de onthullingen, maar door de intentie van ons
gemoed en het geloof waarmee wordt gelezen; net als de
engelen die de Bijbelse openbaringen waarnemen en
doorvoelen in hun gemoed.
Zoals Swedenborg meermalen schrijft; de engelen verstaan niets van onze aardse begrippen die vanuit de tijd
en de ruimte zijn; de onthullingen van Swedenborg zijn
bovennatuurlijke mededelingen en geïnspireerde uitleggingen, in onze begrijpelijke talen, die zeer nodig zijn om
de interesse in Gods Woord, de Bijbel weer te doen ontvlammen.”
Dit is een fijne tekst die goed de belangrijkheid van de
Geschriften aanduidt. De aanduiding 3e testament is alleen een woordkeuze, maar belangrijker is het standpunt
waar deze woorden voor staan, namelijk dat het Woord
van God / de Geschriften een innerlijke zin heeft, maar
vooralsnog is daar weinig over bekend.
Meerdere voorbeelden zouden gegeven kunnen worden,
waarvan ik er hier één wil aanhalen, vooruitlopende op
het volgende artikel.
Swedenborg leert op meerdere plaatsen dat namen van
personen, steden, rivieren, landen etc. niet overeenstemmen met de historische personen of een geografische
plaats, maar met een vorm van geestelijke gewaarwording. Als we dit toepassen op wat bijvoorbeeld in Hemelse Verborgenheden in Exodus of in het boek over de
Aardbollen in het heelal geschreven wordt over bijvoorbeeld Jupiter, Saturnus etc. dan worden niet die planeten
in ons zonnestelsel aangeduid maar een geestelijk betekenis die zij uitbeelden.
Over het • vijfde geslacht van opneming zal in de volgende editie van dit tijdschrift worden gehandeld. [GJ]

‘Jehovah schept over alle heerlijkheid
een overdekking', (Jesaja 4:5).
_______________________________________________________________________________________________
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De navolgende tekst van Phillip N. Odhner, wijlen bisschop van The Lord’s New Church, werd gepresenteerd
als leergang (doctrinal class), dat wil zeggen gesproken
tot toehoorders, en is ‘recht toe recht aan’ zonder veel filosofische termen.
Het werkje dateert uit 1969 toen er met spanning werd
uitgekeken naar de eerste bemande maanreis die later in
1970 plaats zou vinden.
In Amerika werkte men toen aan een nieuwe vertaling, in
een heel grote oplage, van het werk over de Aardbollen,
in de vooronderstelling dat de maanlanders zouden bevestigen wat Swedenborg letterlijk schrijft over het leven
op de maan, en dat er daardoor een enorme vraag zou
ontstaan naar deze titel.
Odhner verwachtte niet dat er een vorm van menselijk
leven ontdekt zou worden door de Apollo-missie en formuleerde daarom deze tekst om de verwachtingen te temperen, en om iets van de diepere betekenis aan te duiden.

op de schijnbare uiterlijke feiten van de Geschriften over
dergelijke onderwerpen, zijn geloof zwaar op de proef zal
worden gesteld telkens wanneer de ontdekkingen van de
wetenschap niet overeenstemmen. Er kan iets goeds, iets
heel bewonderenswaardigs zijn in de strijd van een mens
van de Kerk, zelfs in het licht van het meest overweldigende bewijs van het tegendeel, om alles te geloven dat
in de letterlijke zin van de Geschriften wordt gezegd,
want in het begin rust zijn geloof in zulke dingen, en hij
krijgt liefde voor de letterlijke waarheid ervan. Aan de
andere kant bestaat het gevaar dat hij door dat te doen
misschien alleen zijn eigen zintuiglijke houvast van de
Geschriften verdedigt, en zo het ware nut van de betekenis van de letterlijke zin van de Geschriften vernietigt.

Hoe moeten degenen in de Kerk de leringen over de
aardbollen in het heelal beschouwen?
Een leergang door Philip Odhner, februari 1969, Bryn
Athyn, Pennsylvania USA.

We hebben lange tijd de strijd van de Oude Kerk gezien
tegen de ontdekkingen van de wetenschap die de leringen
van het Oude en Nieuwe Testament op veel plaatsen ongeldig lijken te maken. En degenen van de Nieuwe Kerk
hebben een geheel onvriendelijke en zelfs opschepperige
houding aangenomen ten opzichte van de Oude Kerk in
haar lijden op dit punt. Wij hebben gezegd: ‘Och, die
arme mensen weten niet dat er een innerlijke of geestelijke zin in al die teksten van het Woord zit, maar wij weten het.’ En dus was er een neiging om te lachen om hun
verkeerd gerichte pogingen om hun geloof in hun Woord
te verdedigen.
Toch moesten we erkennen dat bij het onderwijzen van
het Oude en Nieuwe Testament aan onze kinderen, de
kinderen allereerst die dingen, zoals bijvoorbeeld de eerste elf hoofdstukken van Genesis, ontvangen als feitelijk
voor de natuurlijke wereld, en dat er een bepaald beeld
van een strijd ontstaat, om hun te laten inzien dat ze waar
zijn, maar niet op de wereldse, feitelijke manier waarop
zij ze eerst hebben ontvangen. Met betrekking tot de volwassenen in de Nieuwe Kerk is er in het verleden geen
serieuze uitdaging geweest voor hun geloof in de letterlijke zin van de Geschriften door de ontdekkingen van de
wetenschap.

Telkens wanneer de aardse wetenschappen de feitelijkheid in de natuurlijke wereld van een of andere lering in
de letterlijke zin van de Geschriften schijnen te ontkennen, is er een zekere verstoring in het gemoed van degenen die van de Kerk zijn. Het lijkt erop dat de waarheid
van de Geschriften ongeldig wordt verklaard en vanwege
deze schijn is de eerste reactie van degenen van de Kerk
de ontkenning van de geldigheid van de leringen van de
aardse wetenschappen, waarmee ze het niet eens zijn, met
de leringen van de letterlijke betekenis van de Geschriften. Degenen van de Kerk voelen dan dat hun geloof in
de Geschriften wordt aangevallen door de ontdekkingen
van de wetenschap. En het is waar, dat voor zover het
geloof van de mens van de Kerk in de Geschriften berust

In deze eeuw waren degenen in de Kerk die astronomie
studeerden, van mening dat de ontdekkingen van de wetenschap op dat gebied de feitelijkheid van de leringen
van de aardbollen in het heelal in twijfel brachten. En in
de afgelopen jaren en zelfs maanden is de vooruitgang
die is geboekt bij het observeren van de omstandigheden
op de maan, het cirkelen rondom de maan en het fotograferen ervan vanaf plaatsen die relatief dichtbij de maan
gelegen zijn, lijkt tot dusver de twijfel van de astronomen
te bevestigen, over de mogelijkheid van leven op de
maan, en daarom twijfel zaait over de feitelijkheid van
wat er in de Geschriften over de maan wordt gezegd. Volgens de tot dusver verkregen bewijzen is er geen lucht,
geen water, geen vegetatie. Zonder deze voorwaarden is
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het moeilijk in te zien hoe de maan het menselijk leven
kan ondersteunen zoals wij dat kennen. Sommigen voelen hierin een bedreiging voor hun geloof in de Geschriften. Hoewel ze erkennen dat deze Geschriften een innerlijke betekenis hebben, waarin het werkelijke leven en
licht voor de Kerk is, en hoewel ze erkennen dat de letterlijke betekenis van dat getuigenis uitbeeldend en betekenisvol is, heerst toch de gedachte en het gevoel dat deze
Geschriften door de aard ervan ook letterlijk op een natuurlijke manier feitelijk moet zijn, en dat anders de
waarheid ervan ongeldig wordt verklaard.
Om deze reden denken we dat het nuttig is om na te denken over hoe degenen van de Kerk de leringen in ‘De
aardbollen in het heelal’, zouden kunnen beschouwen.
Wanneer we dit doen, moeten we erkennen dat er op het
gebied van de aardse wetenschap nog steeds een enorme
onwetendheid bestaat met betrekking tot dit hele onderwerp, en dat er op het vlak van inzicht in de Geschriften
zelf, een nog grotere onwetendheid bestaat over wat de
werkelijke betekenis is van de leringen van de Geschriften over dit onderwerp.
Deze dingen zijn niet geopenbaard in de Kerk, en de kans
is dat ze ook lange tijd niet kunnen worden geopend.
Maar er zijn waarheden ten aanzien van de Geschriften
die wel in de Kerk zijn geopend en hieruit kunnen we
aanwijzingen vinden, over hoe we de leringen die over de
aardbollen in het universum worden gegeven, moeten beschouwen.
De dingen die in de Geschriften worden gezegd over de
engelen, geesten en bewoners van andere aardbollen, en
over die van onze aarde in relatie daarmee, werden voor
het eerst geschreven in het werk genaamd ‘Geestelijk
Dagboek’. Veel van de leringen die daar worden gegeven, worden, met enkele toevoegingen, geciteerd in de
‘Index van het dagboek’, dat nog niet in het Engels is vertaald. In het werk ‘Hemelse Verborgenheden’, zijn de
dingen die over de aardbollen in het heelal gezegd worden, ingedeeld bij alle vijftig hoofdstukken van Exodus.
Na de publicatie van ‘Hemelse Verborgenheden’ werd in
1758 een klein werkje, ‘De Aardbollen in het Universum’, gepubliceerd. In het algemeen zijn de dingen die
over de verschillende aardbollen worden gezegd vrijwel
hetzelfde op alle vier de plaatsen waar ze worden gegeven, maar op elke plaats zijn er enkele zaken die in de
andere niet worden gezegd. De volgorde waarin de aardbollen worden behandeld is anders in ‘Hemelse Verborgenheden’, dan de volgorde in het ‘Geestelijk Dagboek’,
en de volgorde waarin ze worden behandeld in ‘De Aardbollen in het Universum’ is anders dan die in ‘Hemelse
Verborgenheden’.
Nogmaals, in ‘Hemelse Verborgenheden’ worden zes
aardbollen in de sterrenhemel buiten ons zonnestelsel behandeld, terwijl er in 'De Aardbollen in het Universum’,

slechts vijf worden genoemd, waarbij de vierde aardbol
die in de ‘Hemelse Verborgenheden’ wordt beschreven
volledig is weggelaten, en de vijfde en zesde aardbol van
de ‘Hemelse Verborgenheden’ worden omgenummerd
tot de vierde en de vijfde.
Er dient ook te worden opgemerkt dat na de publicatie
van ‘Aardbollen in het Universum’ geen van deze aardbollen nogmaals wordt vermeld in de Geschriften.
Het werk over ‘Aardbollen in het Universum’ wordt
soms genoemd en de algemene leerstelling wordt soms
gegeven, dat er andere aardbollen in het universum zijn
die bewoond zijn.
In het oorspronkelijke Latijn wordt niet gezegd ‘de planeet Mercurius’, ‘de planeet Venus’, enzovoort, maar altijd ‘de planeet van Mercurius’, ‘de planeet van Venus',
enzovoort.
Wanneer men de ‘De Aardbollen in het Heelal’ leest,
wordt men opgenomen in een soort van vervoering ten
aanzien van de idee dat deze immense schepping geen
leeg, betekenisloos, koud mechanisme is, maar dat het allemaal het werk is van de Goddelijke liefde en Goddelijke wijsheid, met als doel de ontwikkeling van het menselijk geslacht, en van de eeuwige engelenhemel daaruit.
Hier wordt het beeld beschreven dat het universum vele
bewoonde aardbollen heeft, waaruit dagelijks een stortvloed van menselijke zielen naar hun plaatsen in de hemelen komt, elke dag tienduizenden, (Hemelse Verborgenheden 6699); en op al die aardbollen is er aanbidding
van de ene Heer in menselijke vorm. En in dat wonder
waarin we zo worden opgenomen, horen we de woorden
van de Psalm: ‘De hemelen vertellen de heerlijkheid van
God, en het uitspansel kondigt het werk van Zijn handen
aan’, (Psalm 19: 1).
En hier is het interessant op te merken dat de wetenschappers, die alleen oordelen naar het aantal zonnen dat ze
kunnen zien, en volgens de blinde wetten van kans of
waarschijnlijkheid, concluderen dat het aantal bewoonde
aardbollen in het universum, veel groter is dan het hoogste aantal, dat genoemd wordt in de Geschriften, dat is
ongeveer 600.000, (Geestelijk Dagboek 3264 en Index
onder Tellus). Niet dat dat aantal dat in de Geschriften
wordt gegeven als het totaal wordt gegeven, maar dat dit
is in overeenstemming met de berekening van de geesten
van Mercurius. Zo groot is het aantal zichtbare melkwegstelsels, en zo groot het aantal zonnen in elk stelsel, dat
volgens de zogenaamde kansberekening, de waarschijnlijkheid dat er planeten zijn, zeker wel rond een deel van
die zonnen, en daarvan wel een deel, precies de juiste omstandigheden heeft om het menselijk leven zoals wij dat
kennen te ondersteunen, het aantal bewoonbare aardbollen in de miljarden zou maken.
In het algemeen of de algemene waarheid van de leringen
over de aardbollen in het universum, namelijk dat er veel
bewoonde aardbollen moeten zijn vanwege de
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oneindigheid van de Liefde van de Heer voor het menselijk geslacht, en vanwege de behoeften van de Grootse
Mens van de hemel, is meer dan ruimschoots bevestigd.
En er moet worden opgemerkt dat er hier een overeenkomst is tussen de bevestiging van de schijnbare wetenschappelijke dingen die in het Oude Testament worden
onderwezen en die in de Geschriften, en wel in dit opzicht, dat de wetenschap van de wereld de algemene dingen bevestigt en in strijd is met de bijzonderheden. Dus
de meest gebruikelijke volgorde van de schepping leert
ons in het eerste hoofdstuk van Genesis, dat er eerst een
soort chaos was, daarna de scheiding van zee en land, en
daarna een opeenvolging van vormen van het minerale,
plantaardige, dierlijke naar de mens, dit wordt bevestigd
door de wetenschap. Dus ook de algemene waarheid dat
er veel bewoonbare aardbollen zijn en moeten zijn, wordt
door de wetenschap bevestigd. Maar met betrekking tot
bijzonderheden is er een tegenstrijdigheid.
Er is een algemeenheid of algemene leer in de Geschriften die op het eerste gezicht door de ontdekkingen van de
wetenschap lijkt te worden ontkend. Meerdere keren
wordt in de Geschriften gezegd dat waar een aardbol of
zelfs een satelliet is, het menselijk ras is, omdat de Heer
ze allemaal heeft geschapen met het doel of het bestaan
van het menselijk ras, (Hemelse Verborgenheden 6697).
Dit lijkt in strijd te zijn met het bewijs dat momenteel
door de wetenschap is ontdekt, en aangeeft dat geen van
de andere planeten in dit zonnestelsel, noch de maan, bewoonbaar is. Die wet, dat waar een aardbol of satelliet is,
er mensen zijn, wordt zo sterk gesteld dat het bijna een
gebod is dat degenen van de Kerk dit letterlijk moeten
geloven. Maar dit kan ook op een andere natuurlijke manier worden begrepen. In de natuur observeren we aan
alle kanten, wat de wet van overvloed zou kunnen worden genoemd. Duizenden, zelfs miljoenen zaden worden
gevormd in groenten, dieren en mensen; elk ervan is gemaakt met de potentie om zijn soort voort te planten; en
toch zal slechts een klein deel ervan precies die omstandigheden vinden waarin ze de functie kunnen uitoefenen
waarvoor ze zijn geschapen. Het lijkt mij niet in strijd met
de waarheid dat de Heer aardbollen schept om bewoond
te worden, als deze wet van overvloed ook op de aarde
en satellieten zou worden toegepast. Dus ook hier moet
de algemeenheid of algemene waarheid van deze leerstelling zonder twijfel worden gehandhaafd, maar het is mogelijk dat in sommige bijzonderheden blijkt dat deze niet
kan worden gehandhaafd.
Sommigen in de Nieuwe Kerk hebben bepaalde mogelijkheden naar voren gebracht die de letterlijke feitelijkheid van de dingen die over de aarde worden gezegd, zouden kunnen verzoenen met de bevindingen van de wetenschap. Een van die ideeën is dat het menselijk leven op
de maan en de planeten kan bestaan in vormen die totaal

anders zijn dan de onze, die zijn aangepast aan de omstandigheden op aarde. Maar in de beschrijvingen die
worden gegeven van de bewoners van de planeten en de
maan, verschijnen zij in vormen die sterk lijken op de
onze, en hebben ze soortgelijk voedsel, en zijn ze vrijwel
even groot, enzovoort. Niets zou erop wijzen dat ze misschien onzichtbaar of onherkenbaar zijn.
In dit verband moet worden opgemerkt wat er wordt gezegd over de derde aarde in de sterrenhemel. De geesten
van die aarde hebben zoveel onwil om aan lichamelijke
dingen te denken dat ze niet verschijnen zoals andere
geesten in een duidelijk omschreven menselijk lichaam,
maar als een wolk, (Hemelse Verborgenheden 10312,
10314).
In het Geestelijk Dagboek wordt over deze geesten gezegd dat ze beweerden dat ze nooit een lichaam hadden
gehad, alleen een gezicht; Swedenborg twijfelde hieraan
en vroeg hun of ze rechtop liepen. Toen ze zeiden dat ze
dat deden, vroeg hij hoe ze zonder voeten konden lopen.
Hij concludeerde daarom dat ze met een lichaam bekleed
waren geweest, maar dat ze het hadden veracht en niet
wilden denken dat ze ooit een lichaam hadden gehad,
(Geestelijk Dagboek 1672 1/2).
Maar toch, hiervòòr had hij zich afgevraagd of ze niet bekleed waren geweest met een ander soort lichaam dan het
onze, en of ze op grond hiervan niet afkomstig waren van
een of andere satelliet van Jupiter, waar ze niet een vergelijkbare atmosfeer als op aarde hebben. Hij kon geen
idee hebben van mensen, tenzij die leefden op een aarde
omgeven door een atmosfeer.
Maar toch verwierp hij die mogelijkheid niet volledig,
omdat lichamelijke vormen in overeenstemming zijn met
de toestand van de atmosferen en van veel dingen op
aarde, (Geestelijk Dagboek 1670).
Niettemin moet erop worden gewezen dat er weliswaar
over een ongelijke atmosfeer wordt gesproken met betrekking tot de satellieten maar daar wordt niet over gesproken met betrekking tot de planeten of andere aardbollen in het universum. De geesten van de maan worden
beschreven als dwergen, ongeveer zo groot als een zevenjarige jongen, met langere gezichten. Daar wordt vermeld dat er op de maan geen soortgelijke atmosfeer is als
op aarde, maar er zijn geen aanwijzingen dat hun lichaamsvorm niet herkenbaar was, (Hemelse Verborgenheden 9232, 9238).
Een ander idee dat door degenen in de Nieuwe Kerk naar
voren wordt gebracht om de feiten van de dingen die over
de aarde worden gezegd te verzoenen met de bevindingen
van de wetenschap, is dat de andere planeten en de maan
ooit zo waren geweest dat ze menselijk leven ondersteunden, en dat er daarom geesten en engelen van hen zijn,
maar dat ze dat nu niet meer zodanig zijn. Hoewel dit idee
op zichzelf als mogelijk kan worden beschouwd, wordt
er niets gezegd in de letterlijke zin van de Geschriften om
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dit te ondersteunen, en worden er veel dingen gezegd die
er niet mee overeenstemmen.
Ten eerste wordt er gezegd dat Swedenborg sprak met de
geesten van de maan en planeten, niet met engelen van
hen, dus met degenen die recentelijk zijn gestorven. Ook
wordt er veel gezegd over hoe deze geesten nu communiceren met de bewoners van hun aardbol. Hoewel deze
wijze van verzoening van de leer van de Geschriften en
de bevindingen van de wetenschap ze op de een of andere
manier met elkaar zou verzoenen, zou het op een andere
manier de feitelijkheid ontkennen van veel dingen die
over de bewoners van de planeten worden gezegd.

geïnformeerd dat deze geesten uit de maan waren.
We weten uit de Geschriften dat het Woord in zijn innerlijke zin handelt over het Goddelijk Menselijke van de
Heer, over Zijn Koninkrijk in de hemel en in de Kerk, en
over de wedergeboorte van de mens. (Hemelse Verborgenheden 6827). Het behandelt de Heer, de liefde in Hem
en de naastenliefde jegens de naaste, en hoe de mens in
het ontvangen van die liefdes komt. (Hemelse Verborgenheden 3454).
En ons wordt verteld dat het Woord, terwijl het door de
hemelen opstijgt, tenslotte voor de Heer wordt getoond
als een beeld van één mens, waarin en waardoor de hemel
wordt weergegeven in zijn veelvoud, niet zoals het is,
maar zoals de Heer het wil, namelijk dat het Zijn gelijkenis mag zijn, (Hemelse Verborgenheden 1871). Deze hemelse en geestelijke dingen van het Woord, die het leven
zelf ervan zijn, worden aan de mensen in de wereld aangeboden in de uitbeeldende en betekenisvolle dingen van
de letterlijke zin van het Woord. Ook wordt ons verteld
dat de dingen van de letterlijke betekenis voor het grootste deel afkomstig zijn van verschijningen in de geestelijke wereld, vooral van dingen die worden gezien en gehoord in de uitersten van de hemel, (Hemelse Verborgenheden 369, 503, 594). Ook zijn ze in overeenstemming
met de uiterlijke kenmerken in de natuur en in overeenstemming met de dwalingen van de zintuigen, (Hemelse
Verborgenheden 735,1408).
Deze Kerk erkent dat deze principes met betrekking tot
het Woord van toepassing zijn op de Geschriften; en
daarom is het voor geen enkel volwassen lid van de Kerk
aan de orde om de leringen over de aardbollen in het universum te beschouwen als geplaatst in een Goddelijke
openbaring, met het doel ons te informeren over de geesten en bewoners van andere aardbollen of over de dingen
op die aardbollen. Het zijn geen reisverslagen. Ze zijn
een Goddelijke uitbeeldingen van de Heer en van Zijn
koninkrijk in de hemel en de Kerk, en ook van dingen van
de wedergeboorte van de mens door de Heer; en de mens
van de Kerk zou ze als zodanig moeten beschouwen.
Aan het begin van deze voordracht werd gezegd dat deze
dingen in de Kerk niet zijn ontvouwd en dat ze waarschijnlijk lange tijd niet zouden worden geopend. De reden om dit laatste te zeggen is dat ze in Hemelse Verborgenheden voorkomen aan het einde van de hoofdstukken
van Exodus. De dingen die in Hemelse Verborgenheden
over Exodus worden gezegd, kunnen we bij onszelf in
bijna volledige duisternis zien; voor zover het hun innerlijke betekenis betreft, en totdat ze in de Kerk worden geopend, kunnen de dingen die over de aardbollen in het
universum worden gezegd, niet worden geopend op een
wezenlijke manier.
Het is echter gemakkelijk in te zien dat de dingen die over
deze aardbollen worden gezegd, uitbeeldend zijn. Twaalf
aardbollen worden daar beschreven, en we weten dat

Alvorens voort te gaan op het onderwerp zelf van deze
opvatting, zou ik de aandacht willen vestigen op enkele
dingen die over de maan zijn gezegd en die misschien
niet algemeen bekend zijn. Er wordt niet veel gezegd
over de geesten en bewoners van de maan; niets over hun
hoedanigheid, of hun aanbidding waarover zoveel wordt
gezegd met betrekking tot de aardbollen. Er wordt alleen
gezegd dat ze een donderend geluid maken om geesten af
te schrikken die hen zouden kunnen schaden, en dat dit
niet uit de longen komt, maar uit de buik, aangezien ze
geen atmosfeer hebben die vergelijkbaar is met die van
andere aardbollen, en dat het dwergen zijn met een lengte
als jongens van zeven, maar met een robuuster lichaam.
Er wordt gezegd dat ze verwijzen naar het zwaardvormig-borst-kraakbeen, in de Grootste Mens, maar er wordt
nergens gezegd wat dit betekent: dat daar bewoners zijn,
weten geesten en engelen, omdat ze vaak met hen praten.
Dit is de algemene leer.
Maar in het Geestelijk Dagboek luidt de titel van het gedeelte over de maan: ‘Betreffende de zogenoemde Geesten van de Maan’, (Geestelijk Dagboek 3241). In de Index van dit Dagboek wordt gezegd dat werd waargenomen dat deze geesten uit de maan waren, waarover hij
eerst twijfelde omdat hij niet wist van welke hoedanigheid de atmosfeer daar was, maar dat hij werd overtuigd
dat ze uit de maan waren omdat er geen planeet of satelliet kan zijn zonder het menselijk ras. In Hemelse Verborgenheden wordt gezegd dat hij door engelen werd
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twaalf de algemene dingen van liefde en geloof betekenen. In de Kerk is gesuggereerd dat Exodus de Kerk in
de meest uiterlijke dingen behandelt. Dit betekent niet de
meest uiterlijke dingen van de Kerk zoals ze nu is, maar
de Kerk in de meeste uiterlijke dingen nadat ze gevormd
en ontwikkeld is binnenin. Om deze reden zijn deze dingen zo verborgen voor ons. Met betrekking hiertoe kan
men aanvoelen dat de aardbollen in het universum een
uitbeelding zijn van de algemene dingen van liefde en geloof in het uiterste en daarom in de meest uitgebreide dingen.

Dat de aardbollen in het universum een Goddelijke uitbeelding zijn, blijkt ook uit wat er wordt gezegd over elke
aardbol die zijn plaats heeft in de Grootste Mens van de
hemel. En met betrekking tot de zes planeten die in ons
zonnestelsel worden genoemd, wordt deze plaats gegeven, dat wil zeggen, er wordt gezegd dat ze verwijzen
naar de Grootste Mens van de hemel. Van drie van de
aardbollen in de sterrenhemel wordt ook een bestemming, nut of plaats gegeven.
In dit verband moet ik voor u opmerken wat er in het
(Geestelijk Dagboek 1558) wordt gezegd: ‘Hoe in deze
wereld (zonnestelsel) de geesten in gemeenschap zijn.
Dit komt in het algemeen voort uit de dingen die zijn geopenbaard over de bewoners van de aarde van dit zonnestelsel, namelijk dat zij die van de aardbol van Venus en
van onze aarde zijn, degenen zijn die lichamelijke zaken
en hun lusten samenstellen, dus die aardse dingen vormen, en ook lagere wereldse dingen, dus die over de uiterlijke zintuigen heersen.
Dat de geesten van de aardbol van Jupiter verwijzen naar,
of rationele ideeën vormen, want ze leven zonder zorgen
voor die dingen die tot de zintuigen van het lichaam behoren; zijn ze, zoals ik zou kunnen zeggen, een grond
waarop innerlijke dingen en de meest innerlijke dingen
kunnen worden bevrucht; want zonder een innerlijk redelijk idee worden die dingen die nog meer innerlijk en het
meest innerlijk zijn, niet bevrucht; dat de geesten van de
aardbol van Saturnus het innerlijke zintuig of de

innerlijke zin van de rede zijn. Dat de geesten van de
aardbol van Mercurius erkentenissen zijn. En dat de geesten van de aardbol van Mars denkingen zijn.’
Als we bovenstaande dingen in overweging nemen met
die waarvan elders over deze planeten worden onderwezen, kan men daarin de Goddelijke orde van invloeiing
herkennen, van het wilsdeel naar het verstandelijke, en
van het verstandelijke naar het redelijke, en van dit naar
de wetenschappelijke en lichamelijke zaken. .
Met betrekking tot de letterlijke betekenis van de dingen
met betrekking tot de aardbollen in het universum, beschouwen we ze als het Woord van de Heer, of ze nu al
of niet feitelijk zijn in relatie tot de natuurlijke wereld.
Voor ons zijn ze net zo belangrijk, net zo goed een onderdeel van Goddelijke openbaring die hemelse en geestelijke dingen bevat voor de Kerk, ongeacht of de bevindingen van de wetenschap de dingen die daar gezegd
worden, moeten bevestigen of aantonen dat ze niet van
toepassing zijn op de planeten, zoals die in deze wereld
worden genoemd.
In dit verband moeten we in gedachten houden, wat eerder is gezegd over de dingen ten aanzien van de letterlijke
betekenis, die voor het grootste deel afkomstig zijn uit
uitbeeldingen in de geestelijke wereld, evenals uit de natuurlijke wereld. De dingen die over de aardbollen in het
universum worden gezegd, zijn feitelijke verschijningen
in deze wereld of in de geestelijke wereld. In die zin zijn
ze feitelijk, hetzij voor de ene wereld, hetzij voor de andere.
Hiertegen zou kunnen worden ingebracht dat Swedenborg, voor zover kan worden opgemaakt uit de betekenis
van de letter van de Geschriften, ze als verschijningen in
deze wereld beschouwde, dat wil zeggen als feitelijk voor
deze wereld, dat kan zo zijn. De discipelen dachten dat
de verschijningen van de Heer aan hen na Zijn opstanding in de natuurlijke wereld plaatsvonden, terwijl ze
plaatsvonden voor hun geestelijke ogen, en het zou
daarom niet verwonderlijk moeten zijn als zoiets ook met
Swedenborg heeft plaatsgevonden.
Met betrekking hiertoe zouden we willen opmerken dat
de planeten allemaal in de geestelijke wereld verschijnen,
in een bepaalde vaste positie, niet rondcirkelend zoals
hier, (Hemelse Verborgenheden 7171). We willen ook
opmerken wat er werd gezegd over de bewoners van de
aardbol van Venus, namelijk dat er eerst wordt gezegd
dat de goede bewoners van die aardbol wonen aan de kant
van die planeet die naar de zon is gericht, en de boze of
grove mensen, de reuzen, aan de kant wonen van de
aarde.
Dan wordt eraan toegevoegd: ‘Maar het moet bekend zijn
dat ze zo verschijnen volgens hun staat van leven, want
de levensstaten vertonen alle verschijningen van plaats
en ruimte’, (Hemelse Verborgenheden 7246).
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Hier geven de Geschriften wat een feitelijke verklaring
lijkt te zijn van de natuurlijke wereld, en direct daarna
volgt een feitelijke verklaring die alleen in de geestelijke
wereld kan gelden. Dit zou erop kunnen duiden dat alle
verschijningen op de aarde afkomstig zijn uit de geestelijke wereld. Bedenk ook wat er wordt gezegd over de
sterren die in de geestelijke wereld verschijnen, waarvan
wordt gezegd dat ze gelijk zijn aan het aantal sterren dat
in de natuurlijke wereld verschijnt, en dat elk van hen een
gezelschap van engelen is, (Ware Christelijke Religie
160), (Apocalyps Onthuld 65). Hieruit zou ik kunnen
concluderen dat als de verschijningen van de dingen die
over de aardbollen in het universum worden gezegd, niet
feitelijk zijn met betrekking tot de fysieke wereld, ze toch
feitelijk zijn in relatie tot de geestelijke wereld. Noch heb
ik ergens in de Geschriften enig principe of lering gezien
die zou vereisen dat alles wat in de Geschriften wordt gezegd, blijkbaar in relatie tot de natuurlijke wereld, noodzakelijkerwijs feitelijk moet zijn in relatie tot die wereld.
U zult opmerken dat ik het woord "feitelijk" heb gebruikt
met betrekking tot de dingen van de betekenis of zin van
de letter van de Geschriften, en niet het woord ‘waar’.
Zoals ik het zie, zou het volkomen verkeerd zijn om te
zeggen dat deze dingen in de zin van de letter misschien
niet waar zijn. Ze zijn waar voor de natuurlijke geest van
de mens, of ze nu ontleend zijn aan de verschijningen in
de geestelijke wereld of de natuurlijke wereld. We zeggen niet dat de eerste elf hoofdstukken van Genesis niet
waar zijn in hun letterlijke zin. Ze zijn een Goddelijke
allerlaatste van een Goddelijke openbaring en geen
woord ervan zou kunnen worden veranderd. Ze hebben
een natuurlijke zin die waar is, ook al is die zin, zoals dat
door onze natuurlijke geest wordt opgenomen, aanvankelijk niet feitelijk. Er was een hof van Eden, er was een
vloed, en een ark, en een Noach, maar niet in die zin
waarin we ze voor het eerst vatten. Zo zijn er ook deze
aardbollen in het universum, met alles wat erover gezegd,
maar niet noodzakelijkerwijs op de manier waarop we ze
voor het eerst begrijpen. Elk gebrek aan waarheid daarin
komt voort uit ons gebrek aan begrip van wat erbij betrokken is, en niet in de Geschriften.
Het Woord is gegeven om aan de mensen Goddelijke, hemelse en geestelijke dingen te openbaren, en het is niet
gegeven om aan ons die zaken van de wereld te openbaren die door de lichamelijke zintuigen en de rede kunnen
worden vastgesteld. Wanneer de innerlijke dingen van
het Woord in de wereld neerdalen, worden ze soms bekleed met verschijningen die in het rijk van de aardse wetenschappen liggen. Dit geldt voor alle Testamenten,
maar misschien nog wel meer voor de Geschriften, omdat
Swedenborgs geest was getraind en voorbereid door middel van die wetenschappen. Om deze reden zijn er veel
dingen in de letterlijke zin in de Geschriften die feitelijk
zijn in het licht van de aardse wetenschappen, maar er

zijn ook dingen die binnen de grenzen van de wetenschappen van Swedenborgs tijd worden vermeld, en die
niet in overeenstemming met de resultaten van latere onderzoeken. De menselijke geest heeft de neiging om van
de Geschriften een externe autoriteit te maken over zulke
zaken van de aardse wetenschappen. Dit zou de wetenschappen niet alleen alle mogelijkheden tot vooruitgang
op hun eigen gebied ontnemen, maar het zou ook voor de
Kerk de mogelijkheid wegnemen om zich te ontwikkelen
tot de hemelse en geestelijke dingen van het Woord, wat
een totaal misbruik is van de betekenis van de letter van
het woord.
In verband met dit onderwerp moeten we de aard en het
nut van de letterlijke betekenis van de Geschriften tot de
innerlijke betekenis ervan bekijken. Want als we zien dat
de dingen die over de aardbollen in het universum worden gezegd, een innerlijke betekenis hebben, en dat het
daarom voor de Kerk relatief onbelangrijk is of die dingen feitelijke verschijningen van deze wereld zijn of niet,
zou men kunnen veronderstellen dat we daarmee de hele
letterlijke betekenis van de Geschriften als niet geldig
zouden zien. Als we zeggen dat de dingen die over de
maan worden gezegd misschien geen feitelijke verschijningen van deze wereld zijn, waarom zouden we dan niet
zeggen dat de Tien Geboden en alles wat erover gezegd
wordt in de Geschriften misschien geen feitelijke verschijningen zijn voor deze wereld, met andere woorden,
dat ze niet bindend zijn voor het leven in deze wereld?
Zulke redeneringen als deze zouden het hele nut van het
Woord kunnen vernietigen en zo de hele Kerk en daarmee het menselijk ras kunnen vernietigen.
Het is zeker een waarheid ten aanzien van de letterlijke
betekenis van de Geschriften dat daarin de innerlijke dingen van het Woord in de wereld zijn neergedaald in uiterlijke dingen die zijn aangepast aan de staat of toestand
van degenen in de wereld op het moment dat de Geschriften werden gegeven. Dit is de reden waarom veel dingen
in de letterlijke zin zijn ontleend aan dwalingen van de
zintuigen. Maar het is een andere waarheid met betrekking tot de letterlijke betekenis van het Woord, dat het de
mens met de hemel kan verbinden, en dat er dingen zijn
die, als de mens ze gelooft en ernaar leeft, zijn geest geopend kan worden om de innerlijke dingen van het
Woord te begrijpen en lief te hebben. Als dit niet zo was,
zou niemand kunnen worden gered.
Beschouw de dingen die over de wetten van het Oude
Testament worden geleerd, waarom veel ervan niet bindend zijn voor christenen. In de Hemelse Verborgenheden 8972 wordt gezegd: ‘De wetten die door de Heer aan
de zonen van Israël werden getoond en geboden, werden
onderscheiden in voorschriften, oordelen en inzettingen.
Voorschriften werden die zaken genoemd die van het leven waren, oordelen van de burgerlijke staat en statuten
die van aanbidding waren.’
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innerlijke zin zijn alle dingen van het Woord van het leven. Als we in die zin waren, zouden we ook een natuurlijke zin kunnen zien waarin alles in de Geschriften is zoals het is geschreven, maar dit zou niet dezelfde zijn als
die natuurlijke zin waarin we voor het eerst de Geschriften vatten in onze zinlijke en lichamelijke geesten.
De Kerk kan alleen in de levende dingen van de innerlijke
zin van het Woord komen voor zover ze de leringen van
de letterlijke zin van het Woord in geloof en leven ontvangt, en de geest daardoor door de Heer wordt geopend.
Als de Kerk dit doet, zal ze meer en meer in het werkelijke nut van de letterlijke zin van het Woord komen om
de Goddelijke Waarheid aangepast aan de mensen te
brengen, en mij met de hemelen te verbinden en om de
geest in het licht van de hemel te verheffen met degenen
die ernaar leven.
Einde leergang
_____________________________________________

Wat betreft oordelen: zij dienden voor wetten in de Kerk
waar interne zaken uitgebeeld waren in uiterlijke zaken;
maar ze dienen niet voor wetten in de Kerk waar innerlijke dingen niet langer uitgebeeld worden door uiterlijk
dingen, zoals in de christelijke Kerk. De oorzaak is dat
aan de mens van deze Kerk innerlijke dingen werden geopenbaard, en daarom wordt door die innerlijkheden verbinding met de hemel gemaakt, maar niet door uiterlijke
Het complete werk: Over de aardbollen in ons zonnesteldingen, zoals voorheen. Dit is de reden dat de mens van
sel die planeten worden genoemd en over andere hemelde christelijke Kerk niet gehouden wordt die dingen na te
lichamen, over hun bewoners en over de geesten en enleven die oordelen en statuten in uiterlijke vorm worden
gelen daar; naar hetgeen gehoord en gezien is, door
genoemd, maar alleen in de innerlijke vorm. Toch blijft
Emanuel Swedenborg, is online te lezen en te kopiëren
voor die dingen heiligheid bestaan, omdat ze op zichzelf
op www.swedenborg.be/aardbollen/AA.htm
heilige dingen bevatten ... want wanneer ze door een
christelijk mens worden gelezen, worden de Goddelijke
MANNA
dingen die erin zijn en die worden uitgebeeld, in de hemelen ontvangen en vullen ze de engelen met het heilige;
en vullen dan tegelijkertijd de mens die ze leest, door invloeiing van de engelen, en nog meer als de mens zelf
dan tegelijkertijd denkt aan de Goddelijke dingen die in
hen zijn. (A.G. 8972.)
Opnieuw wordt er in (Hemelse Verborgenheden 9211)
gezegd: ‘Vandaar dat die wet (betreffende woeker) bindend was voor die natie, maar niet bindend is voor christenen aan wie innerlijke dingen door de Heer zijn geopenbaard. Dat het zo is, weet de mens van de Kerk tegenwoordig; maar toch is de heiligheid van die wet
daarom niet opgehouden, noch is dit Woord afgeschaft,
want de heiligheid ervan blijft buiten de innerlijke dingen
die erin zijn. Deze innerlijke dingen beïnvloeden nog
steeds de engelen wanneer dit Woord wordt gelezen. Pas
“Manna is het geestelijk goede dat aanhoudend door
echter op dat de wetten van het leven, zoals in de Decade Heer wordt gegeven zonder enige zorg of moeite
loog en hier en daar elders in het Oude Testament, niet
onzerzijds.” Hemelse Verborgenheden 8395
worden afgeschaft, want deze zijn zowel innerlijk als uiterlijk bevestigd, omdat ze niet kunnen worden gescheiEr is opnieuw Manna online beschikbaar in de vorm
den’, (Hemelse Verborgenheden 9211).
van dagelijkse citaten uit de Geschriften van Emanuel
Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat alle dingen
Swedenborg, want in april 2020 begon de volgende
van het leven in de Geschriften volledig in acht moeten
reeks van 100 citaten uit de geschriften van Emanuel
worden genomen, zowel in hun uiterlijke als in hun inSwedenborg.
nerlijke zin. En als er wordt gezegd: ‘van het leven’, beVoor een gratis abonnement kunt u zich aanmelden
tekent dit niet alleen het uiterlijke, het verschijnende levia citaten@swedenborg.nl
ven, maar ook alle dingen van de liefde en het geloof die
het leven van de mens van de Kerk bepalen. En in de
_______________________________________________________________________________________________
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echt wetenschappelijk – scientificum genuinum
De echte wetenschap is het natuurlijke ware; want elke
werkelijke wetenschap, zoals door Egypte in de goede
zin bedoeld, is een natuurlijke waarheid.
Hemelse Verborgenheden 4967
echtbreuk/overspel – adulterium (zie: ontucht/hoererij)
echte christen – verus christianus
Diegene is een echte christen die leeft als een christen,
dat wil zeggen, zoals de Heer leert. HV 1799
echte redelijke – rationale genuinum
Elke oprecht redelijke bestaat uit het goede en ware, dat
wil zeggen uit wat hemels is en wat geestelijk is; het
goede, of wat hemels is, is de ziel of het leven zelf; het
ware, of wat geestelijk is, is wat daaruit zijn leven ontvangt.
Hemelse Verborgenheden 1950
echte visioenen - visiones genuinae
Met echte visioenen worden visioenen of gezichten bedoeld van die dingen die echt in het andere leven voorkomen; en dit zijn niets anders dan dingen die door de ogen
van de geest kunnen worden gezien, maar niet met de
ogen van het lichaam; ze verschijnen aan een mens wanneer zijn innerlijk gezichtsvermogen door de Heer wordt
geopend, dat wil zeggen het gezichtsvermogen van zijn
geest.
Hemelse Verborgenheden 1970
Echtelijke – conjugiale
Het echtelijke is in de hoogste zin de vereniging of verbinding van het Goddelijke en het Goddelijk Menselijke
in de Heer; vandaar is het de vereniging van het Goddelijk Goede en het Goddelijk Ware in de hemel. HV 6179
Het echtelijke is in de geestelijke zin niets anders dan het
ware dat met het goede kan worden verbonden en dat het
goede met het ware kan worden verbonden.
Daarvandaan komt alle echtelijke liefde.
HV 3942

Echtelijke liefde, in geestelijke zin is de aandoening van
het goede in waarheid en de aandoening van de waarheid
vanuit het goede, van waaruit aandoeningen worden verbonden, die dan als het ware in een echtelijke liefde samenkomen. Hemelse Verborgenheden 3081
echtelijke verbinding – conjunctio conjugialis
Echtelijke verbinding is die van de wil van de vrouw met
het verstand van de man en de wederzijdse verbinding
van het verstand van de man met de wil van de vrouw.
Echtelijke Liefde 159
eendrachtig samenwerken – concordare
Wereldse en hemelse dingen komen samen overeen in de
mens, wanneer hemelse dingen heersen over wereldse;
maar ze verschillen wanneer wereldse dingen heersen
over de hemelse.
Hemelse Verborgenheden 4099
eenvoudig goeden – simplices boni
De eenvoudig goeden, die zich in de laatste hemel en in
de wereld der geesten bevinden, kijken voornamelijk
naar uiterlijkheden, maar zijn van binnen niet slecht.
Laatste Oordeel 70
Eenwording – unio
Er is eenwording wanneer de mimiek van het gelaat, de
woorden van de mond en de gebaren overeenstemmen
met de gedachte. Hemelse Verborgenheden 2018
eenwording van het Goddelijk Geestelijke van de Heer
in Zijn Goddelijke Hemelse – unitio Divini spiritualis
Domini in Divino Caelesti Ipsius
Wat betreft de staat van de eenwording van het Goddelijke Geestelijke van de Heer en Zijn Goddelijke Hemelse, is dit juist het huwelijk van het goede en het ware,
waarvandaan het hemelse huwelijk komt, welk huwelijk
het koninkrijk van de Heer in de hemelen en de aarde is.
Hemelse Verborgenheden 2618
eerder en later – prius et posterius
Het ware is later en het goede eerder, want de waarheid
is het goede, aangezien het goede de essentie of het wezen en het leven van het ware is. HV 2454
eerdere of de voorrang – prius aut prioritas
Met wat het voorafgaande of dat wat voorrang heeft is,
dat het geboorterecht is (Genesis 25:23), wordt niet alleen de voorrang van tijd bedoeld, maar ook de voorrang
van graad, dat wil zeggen, welke de heerschappij moet
hebben, het goede of het ware; want het ware voordat dit
verbonden is met het goede, of wat hetzelfde is, degenen
die in waarheden zijn voordat ze wedergeboren worden,
zijn altijd van dien aard dat ze geloven dat de waarheid
zowel eerder is als voorrang heeft en dus verschijnt het
ook zo op dat moment.

echtelijke liefde – amor conjugialis
Met echtelijke liefde wordt elke hemelse en geestelijk
liefde bedoeld, op grond van een liefde die echt is, omdat
die de fundamentele liefde van alle liefdes is.
Degenen die daarom in deze liefde zijn, zijn ook in alle
andere liefdes van de hemel en van de Kerk, want het
stamt af van het huwelijk van goedheid en waarheid in de
hemel, welk huwelijk de hemel vormt.
HV 9961
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Maar als het ware verbonden is met het goede in hen, dat
wil zeggen, als ze wedergeboren worden, dan zien en beseffen ze het ware als later en minder en dan heeft het
goede de heerschappij over het ware in hen. HV 3325
eerdere weg – via prior
Het geloof in God komt via een eerdere weg in een mens
binnen, dat wil zeggen, van de ziel naar de hogere delen
van het begrip.
Ware Christelijke Religie 11
Eerlijkheid sinceritas
Met eerlijkheid wordt ook bedoeld integriteit, rechtvaardigheid, trouw en oprechtheid.
Leer des Levens 83
eerlijkheid en decorum – honestum et decorum
Eerlijkheid is het complex van alle ethische en zedelijke
deugden; decorum of het fatsoenlijke is slechts de vorm
daarvan.
Hemelse Verborgenheden 2915
eerste beginselen van de leer over geloof – prima rudimenta doctrinae de fide
De eerste beginselen zijn de algemene leerstellingen;
deze worden het eerst ontvangen en daarna volgende de
bijzonderheden.
Hemelse Verborgenheden 4707
eerste dingen – primae
De eerste dingen zijn die van het dierenrijk in het algemeen en in het bijzonder. De laagste hier zijn wormen en
insecten, de middelste vogels en dieren en de hoogste
mensen.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 65
eerste en belangrijkste leerstelling – primum et principale doctrinae
Het eerste en belangrijkste van de leer is liefde voor de
Heer en de naastenliefde. Hemelse Verborgenheden 2588
eerste of laagste hemel – Illi qui in primo seu ultimo
caelo sunt
Al degenen behoren tot de eerste of laagste hemel die de
waarheden en goedheden gehoorzamen die worden onderwezen in het Woord of in de leer van de Kerk waarin
ze zijn geboren of door hun meester of leraar, van wie ze
hebben gehoord dat dit of dat waar en goed is en moet
worden gedaan.
Apocalyps Ontvouwd 443
eerste of voornaamste – primarium seu principale
Als iets goeds wordt uitgebeeld door geestelijke ideeën,
dan wordt het voornaamste ervan voorgesteld in het midden en de afname van het goede wordt geleidelijk uitgebeeld vanuit het midden en tenslotte in de omtrek, die
dingen die niet goed zijn; vandaar dat er in het midden
zowel datgene is wat fundamenteel of het voornaamste
is, als ook wat het innerlijke is.
De voorstellingen van het denken worden dus ook zo
weergegeven en zo zijn ook de aandoeningen en alle

veranderingen van staat, op zo'n manier dat dingen van
goed of kwaad worden gevarieerd afhankelijk van hun
plaats ten opzichte van het midden.
HV 2940
eerste of voornaamste van de Kerk – primum ecclesiae
Het eerste van de Kerk is de erkentenis dat God is en dat
Hij vereerd moet worden; Zijn voornaamste eigenschap
die bekend moet zijn, is dat Hij het universum heeft geschapen en dat het geschapen universum door Hem blijft
bestaan.
Hemelse Verborgenheden 6879
Het eerste van de Kerk is het goede, het tweede is het
ware; of het voornaamste van de Kerk is de naastenliefde
en het tweede het geloof; want het ware van de geloofsleer is omwille van het goede van het leven; dat wat het
einddoel is, is in het belang waarvan andere dingen bestaan, en is dus het eerste of voornaamste.
HV7755
eerste orde – primum ordinis
Het goede is het eerste van de orde en het ware het laatste.
Hemelse Verborgenheden 3726
eerste staat van kleine kinderen - primus status infantum
De eerste staat van kleine kinderen is er een van onschuld.
Hemelse Verborgenheden 3183
eerste universele – primum universale
De reden waarom het geloof het eerste universele is, is
dat wanneer een mens wordt wedergeboren of een Kerk
wordt, hij eerst de dingen die tot het geloof behoren, dat
wil zeggen tot het geestelijk ware, moet leren en opnemen, want hij wordt binnengeleid door de leer van het
geloof of van het ware. Hemelse Verborgenheden 3863
eerste van de geloofsbelijdenis - primarium fidei
Het is een fundamenteel geloofsartikel, dat alle goedheid
en alle waarheid van de Heer zijn, dus van de Heer alleen.
Hemelse Verborgenheden 2974
eerste van het Woord – primum Verbi
De Tien Woorden [Geboden] waren het eerste van het
Woord; want zij werden afgekondigd vanaf de berg Sinaï, voordat het Woord door Mozes en de profeten werd
geschreven.
Apocalyps Ontvouwd 939
eerste ware in de natuurlijke mens –
primum verum in naturali homine
Het eerste ware in de natuurlijke mens was niet het Goddelijk Ware, maar het ware verscheen als Goddelijk;
want alle waarheid in haar prille jeugd is geen waarheid,
maar een schijn van waarheid, die in de loop van de tijd
de verschijning aflegt en de essentie van het ware opneemt.
Hemelse Verborgenheden 3131
Eeuw – saeculum Met een eeuw wordt de voortduring
van een staat bedoeld, ook tot het einde ervan. HV10248
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eeuwig geluk – felicitas aeterna
Bestaan van de mens, geest en engel, betekent leven en
zijn leven is eeuwig geluk.
HV 3938
eeuwigdurende verlossing – perpetua redemptio
Er was geen behoud mogelijk behalve door de geïncarneerde God, dus door de Heer, de Verlosser en de Heiland; dit behoud is een eeuwigdurende verlossing.
Canons 8
eeuwige cirkel bij de mens –
circulus perennis apud hominem
Een eeuwige cirkel plaatst zich in de
mens; elk wetenschappelijke en elke
aangelegenheid ten aanzien van kennis wordt verkregen ofwel door het
zien ervan of horen en wordt dan verder geleid in de gedachte en vandaar in de wil en van de wil door de gedachte in de daad. Vanuit het geheugen, dat is als een innerlijk oog of innerlijk gezichtsvermogen, is er een soortgelijke cirkel, namelijk vanuit dat innerlijke zicht via de
gedachte in de wil en van de wil door de gedachte in de
wil en van de wil door de gedachte in de handeling; of,
als iets de poging om te handelen tegenwerkt, komt het
in actie zodra datgene wat zich verzet, wordt verwijderd.
HV 4247
eeuwige dingen – aeterna
Tijdelijke dingen zijn dingen die eindigen en vergaan,
maar eeuwige dingen zijn dingen die geen einde hebben
en niet verloren gaan. Goddelijke Voorzienigheid 218
eeuwigheid – aeternum
De oneindigheid van God, door middel van overeenstemming met ruimtes, wordt onmetelijk genoemd; en zijn oneindigheid wordt bij wijze van overeenstemming met tijden, eeuwigheid genoemd.
Door de onmetelijkheid van God wordt Zijn Goddelijkheid met betrekking tot Zijn Wezen begrepen; en door de
eeuwigheid van God Zijn Goddelijkheid om te Bestaan.
Beide in Zichzelf.
Canons 3: 5,7
eigen maken – appropriare
Wat iemand ook maar gelooft dat hij uit zichzelf doet,
eigent hij zich toe; als dat het goede is, eigent hij zich dat
toe en maakt het zich eigen, terwijl het toch van God en
vanuit God; als het kwaad is, eigent hij zich dat ook aan
zichzelf toe en maakt het zich eigen, terwijl het toch van
de duivel is en vanuit de duivel. Beknopte Uiteenzetting
van de Leer van de Nieuwe Kerk 69
eigene – proprium
Het eigene van de mens is niets anders dan de liefde voor
het zelf en de liefde voor de wereld, dus elke lust die daaruit voortkomt.
Hemelse Verborgenheden 2041

eigene van de Heer – Proprium Domini
Het Eigene van de Heer is het Goede zelf.
HH 591
Het Eigene van de Heer wordt Zijn gerechtigheid en verdienste genoemd.
Hemel en hel 341
Het Eigene van de Heer Zelf, dat Hij tot Zich heeft getrokken door eigen kracht, is Goddelijk; want Zijn Eigene
vanaf de conceptie was dat wat Hij had van Jehovah, Zijn
Vader en Jehovah Zelf was; vandaar dat het Eigene dat
Hijzelf in Zijn Menselijke verwierf, Goddelijk was.
Dit Goddelijk Eigene in het Menselijke is wat vlees en
bloed wordt genoemd; het vlees is zijn Goddelijk Goede,
het bloed is het Goddelijk Ware van het Goddelijk
Goede.
Hemelse Verborgenheden 4735
eigene van de mens – proprium hominis
Het eigene van de mens is de liefde voor het zelf en de
verwaandheid van het eigen verstand.
Leer over de Heilige Schrift 60
Het eigene van de mens is alleen maar slecht; want het is
zijn erfelijke slechte karakter, dat erin bestaat zichzelf
meer lief te hebben dan God en meer van de wereld dan
van de hemel.
Apocalyps Onthuld 558
Het proprium of eigene van een mens is zijn aard en
wordt zijn ziel genoemd naar zijn ouder.
Het proprium is de liefde voor het zelf en daarom de
liefde voor de wereld of de liefde voor de wereld en vandaar de liefde voor het zelf. Goddelijke Voorzienigh. 206
eigene van de wil van de mens
proprium voluntatis hominis
De liefde voor zichzelf en voor de wereld is het eigene
van de wil; de trots over het eigen verstandelijke is het
eigene van het begrijpen en de begeerten van het kwade
en valse vormen het gemeenschappelijke eigene dat uit
deze twee voortkomt. Apocalyps Onthuld 452
eigene van een engel – propria angeli. Bij elke engel is
er het vrije en de rede. Deze twee zijn nauw verbonden
met zijn leven; zo innig dat men kan zeggen dat ze op zijn
hart zijn gedrukt; daarom verschijnen ze als van hemzelf.
Goddelijke Liefde & Wijsheid 116
eigene van de wil van een mens – proprium voluntatis
hominis
Het eigene van de wil van een mens bestaat uit het liefhebben van zichzelf en het eigene van zijn verstand bestaat uit het liefhebben van zijn eigen wijsheid.
Echtelijke Liefde 194
Eigenliefde – amor sui
Eigenliefde bestaat uit het uitvoeren van nutten en goedheden ter wille van zichzelf.
Hemel en hel 558
eigenlijke naastenliefde – ipsa charitas
De naastenliefde zelf is de aandoening voor het ware en
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goede en waar die aandoening is, vindt men een leven
volgens waarheden en goedheden. Apocalyps Ontv. 444
eigenlijke vrijheid en hemelse vrijheid – Ipsum liberum
et liberum caeleste
Datgene wat van de liefde voor de Heer is en van de
liefde voor de naaste, dus voor de liefde voor het goede
en ware, is de vrijheid zelf en is hemelse vrijheid.
Hemelse Verborgenheden 2870
eigenlijke werkelijkheid – ipsum. Er wordt over de werkelijkheid gesproken van dat wat alleen IS; en Een Enige
Werkelijkheid van ervan waaruit alle andere dingen zijn.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 45
eigenlijke zelf – ipsum
God is het Zelf, omdat Hij Zelf Liefde is en Wijsheid
Zelf; of, omdat Hijzelf het Goede is en het Ware zelf en
dus het Leven zelf.
Wanneer deze niet het Zelf in God zijn, zouden ze niets
in de hemel en de wereld zijn, aangezien er niets in hen
zou zijn dat verband houdt met het Zelf, elke eigenschap
die hieraan zijn hoedanigheid ontleent, dat er een Zelf is
van waaruit het is en waarmee het een betrekking heeft
om te zijn zoals het is.
Ware Christelijke Religie 25
einddoel hebben – pro fine habere
Iets als einddoel hebben, is er boven alles van houden;
want wat een mens liefheeft, heeft hij als einddoel.
Welk doel de mens voor ogen heeft, is duidelijk waarneembaar, want het heerst universeel in hem, dus is het
voortdurend aanwezig, zelfs wanneer hij zelf meent er
niet aan te denken; want het zit vast in hem en vormt zijn
innerlijk leven en regeert dus heimelijk alle dingen in het
algemeen en in het bijzonder.
HV 5949

einde en het begin van alle nutten –
finis et quoque principium omnium usuum
Het doel van alle nutten is het streven om die nutten voort
te brengen en het begin is de drijvende kracht vanuit dat
streven. Deze behoren tot het mineralenrijk.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 65
einde, oorzaak en gevolg – finis, causa et effectus
Einde, oorzaak en gevolg zijn opeenvolgend en onderscheiden zich van elkaar; en wanneer deze samen bestaan, rangschikken ze zich in dezelfde volgorde, namelijk: het einde is het diepst, dan de oorzaak en tenslotte
het gevolg ...
Dit is evenzo in de geestelijke wereld.
Daar het einde, de oorzaak en het gevolg van elkaar verschillen, zo zijn in de geestelijke wereld: liefde tot de
Heer, naastenliefde voor de naaste en de werken voor
naastenliefde; wanneer deze drie één worden of samen
bestaan, moet de eerste in de tweede en de tweede in de
derde zijn.
Hemelse Verborgenheden 5608
Het doeleinde in een mens is de liefde van zijn wil; want
wat een mens liefheeft, dit heeft hij als doel voor zichzelf
en neemt hij zich voor; de oorzaak bij hem zijn de afwegingen of de denkvermogen van zijn verstand; want met
redenen zoekt het einddoel naar de middelste of efficiënte
oorzaken; en het effect of de uitwerking is de werking
van het lichaam volgens het einddoel en de oorzaak.
Gemeenschap tussen de ziel en het lichaam 17
De aandoening van de wil is het doeleinde waarvan de
gedachte van het begrip de oorzaak is waardoor; en de
actie van het lichaam, de spraak van de mond of de externe gewaarwording zijn de effecten van het doeleinde
door de gedachte.
Goddelijke Voorzienigheid 178
engel - angelus
Een mens is een engel wanneer hij in waarheden vanuit
het goede is; hij wordt ook een engel na de dood.
Apocalyps Ontvouwd 430
engelachtig inzicht – perceptio angelorum
Het engelachtige inzicht bestaat uit het waarnemen van
wat waar en goed is, en wat van de Heer is en wat van
zichzelf; en ook in het waarnemen van de bron en de hoedanigheid van hun gedachten, woorden en acties, wanneer deze uit henzelf voortkomen.
HV 1383

einddoelen, oorzaken en gevolgen –
fines, causae et effectus
Er zijn drie dingen die op volgorde volgen, namelijk:
doelen, oorzaken en gevolgen. Dus zoals de doelen zijn,
zo zijn de oorzaken die bestaan en zo zijn eveneens de
gevolgen ervan.
Hemelse Verborgenheden 4104

engelachtig leven – vita angelica
Het leven van de engelen is de liefde voor de Heer en
wederzijdse liefde, waarin onschuld is. Hemel en hel 344
In de volgende editie wordt de Vocabulaire voor
Swedenborg lezers voortgezet met de letter E-F-G.
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OVER POLYGAMIE
332. Indien de oorzaak wordt
nagegaan waarom de polygame
huwelijken uit de christelijke
wereld volledig zijn verbannen,
kan die door niemand, hoezeer
ook toegerust met de gave om
met scherpzinnigheid de zaak te beschouwen, helder worden gezien, tenzij hij tevoren is onderricht: dat er een
waarlijk echtelijke liefde is; dat deze niet kan bestaan dan
alleen tussen twee; dat zij er ook niet is tussen twee tenzij
van de Heer alleen; en dat aan deze liefde de hemel is ingeschreven met alle gelukzaligheden ervan.
Tenzij deze erkentenissen voorafgaan en als het ware de
eerste steen leggen, vermoeit het gemoed zich tevergeefs
met uit het verstand enige redenen te halen waarbij het
zich kan neerleggen en waarop het kan blijven staan als
een huis op zijn fundament, waarom polygamie uit de
christelijke wereld is verbannen.
Het is bekend dat de instelling van het monogame huwelijk is gegrondvest op het Woord van de Heer: ‘Dat wie
de echtgenote zal heengezonden hebben anders dan om
hoererij en een andere zal getrouwd hebben, echtbreuk
begaat; en dat het van den beginne aan of van de eerste
instauratie van het huwelijk af is geweest dat de twee één
vlees worden; en dat de mens niet zal scheiden wat God
heeft samengevoegd’, (Mattheüs 19:3-11).
Maar hoewel de Heer die dingen krachtens de aan het huwelijk ingegrifte Goddelijke Wet heeft gedicteerd, kan
toch het verstand, indien het die niet uit een zekere eigen
rede kan ondersteunen, toch door daaraan vertrouwde verdraaiingen en door slinkse uitleggingen, die Goddelijke
Wet rondom voeren en heenleiden tot een duistere dubbelzinnigheid en tenslotte tot een bevestigend negatieve:
tot een bevestigende, omdat het ook krachtens de burgerlijke wet is en tot een negatieve, omdat het niet krachtens
hun redelijk gezicht is.
Hierin zal het menselijk gemoed vallen indien het niet tevoren is onderricht ten aanzien van eerder vermelde erkentenissen, die aan het verstand ten dienste moeten staan
tot inleiding in zijn redenen; en deze zijn: dat er waarlijk
echtelijke liefde is; dat deze niet kan bestaan dan tussen
twee; dat zij er ook niet is tussen twee tenzij van de Heer
alleen; en dat aan deze liefde de hemel met alle gelukzaligheden ervan is ingeschreven.
Maar deze en meer dingen over de verbanning van de polygamie uit de christelijke wereld, moeten volgens de volgende artikelen in orde worden aangetoond en die artikelen zijn de volgende:
I. Dat er, tenzij met één echtgenote, geen waarlijk echtelijke liefde kan zijn, dus ook geen waarlijk echtelijke
vriendschap, vertrouwen, potentie en een zodanige verbinding van de gemoederen dat de twee één vlees zijn.
II. Dat er zo, tenzij met één echtgenote, niet kunnen zijn:

hemelse gezegendheid, geestelijke gelukzaligheid en natuurlijke genieting, waarin vanaf het begin is voorzien
voor hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn.
III. Dat al die dingen er niet kunnen zijn tenzij van de
Heer alleen en dat zij er ook niet zijn voor anderen dan
voor hen die tot Hem alleen gaan en tevens leven volgens
Zijn geboden.
IV. Dus dat de waarlijk echtelijke liefde met de gelukzaligheden ervan er niet kan zijn dan alleen bij hen die van
de christelijke Kerk zijn.
V. Dat het vandaar komt dat het de christen niet is toegestaan anders dan één echtgenote te huwen.
VI. Dat een christen, indien hij meerdere echtgenoten
huwt, niet slechts natuurlijke echtbreuk, maar ook geestelijke echtbreuk pleegt.
VII. Dat het aan de Israëlitische natie was toegestaan om
meerdere vrouwen te huwen, aangezien daar niet de
christelijke Kerk was en vandaar ook niet de waarlijk echtelijke liefde kon bestaan.
VIII. Dat het heden ten dage aan de mohammedanen is
toegestaan om meerdere vrouwen te huwen, aangezien zij
niet de Heer Jezus Christus één met Jehovah de Vader erkennen en zo als de God van hemel en aarde en zij vandaar de waarlijk echtelijke liefde niet kunnen opnemen.
IX. Dat de mohammedaanse hemel buiten de christelijke
hemel is en dat die is verdeeld in twee hemelen, een lagere
en een hogere; en dat niet anderen in de hogere hemel van
hen worden opgeheven, dan zij die afzien van bijvrouwen
en leven met één echtgenote en onze Heer erkennen gelijk
aan God de Vader, aan Wie de heerschappij over hemel
en aarde is gegeven.
X. Dat polygamie losbandig is.
XI. Dat bij polygamie niet kan bestaan: de echtelijke kuisheid, zuiverheid en heiligheid.
XII. Dat de polygame mens zolang hij polygaam blijft,
niet geestelijk kan worden.
XIII. Dat polygamie niet een zonde is bij hen bij wie zij is
uit godsdienst.
XIV. Dat polygamie niet een zonde is bij hen die in onwetendheid zijn ten aanzien van de Heer.
XV. Dat van dezen, hoewel zij polygaam zijn, diegenen
worden gezaligd die God erkennen en uit godsdienst leven
volgens de burgerlijke wetten van de gerechtigheid.
XVI. Maar dat geen van allen hier genoemden kunnen
worden vergezelschapt met de engelen in de christelijke
hemelen.
Nu volgt de ontvouwing van deze dingen.
333. I. Dat er, tenzij met één echtgenote, geen waarlijk
echtelijke liefde kan zijn, dus ook geen waarlijk echtelijke vriendschap, vertrouwen, potentie en een zodanige
verbinding van de gemoederen dat de twee één vlees zijn.
Dat de waarlijk echtelijke liefde heden ten dage zo zeldzaam is dat zij algemeen onbekend is, is eerder meerdere
malen opgemerkt; dat zij evenwel daadwerkelijk bestaat,
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werd in het desbetreffende hoofdstuk en erna hier en daar
aangetoond.
Overigens, wie weet niet dat er zo’n liefde bestaat, die boven alle andere liefden in voortreffelijkheid en bekoring
uitstijgt en wel dermate dat alle liefden ten opzichte van
haar gering zijn?
Dat zij de eigenliefde, de wereldliefde, ja de levensliefde
te boven gaat, getuigen de ervaringen.
Waren er niet en zijn er niet mannen die zich voor de tot
bruid gewenste en gevraagde vrouw op de knieën neerwerpen en haar als ware zij een godin aanbidden en zich
zoals de geringste slaven onderwerpen aan al wat haar behaagt?
Een aanwijzing dat die liefde de eigenliefde te boven gaat,
Waren er niet en zijn er niet die voor de tot bruid gewenste
en gevraagde vrouw vermogens, ja zelfs schatten indien
zij die bezaten, van geen waarde achten en eveneens die
ze verkwisten?
Ook hier een aanwijzing dat die liefde de liefde tot de wereld te boven gaat.
Waren er niet en zijn er niet die voor de tot bruid gewenste
en gevraagde vrouw hun leven zelf gering achten en vurig
begeren te sterven indien zij niet zwicht voor hun wens?
Daarvoor getuigen eveneens tal van gevechten van mededingers tot op de dood toe; een aanwijzing dat die liefde
de levensliefde te boven gaat.
Waren er niet en zijn er niet die voor de tot bruid gewenste
en gevraagde vrouw, ten gevolge van de afwijzing, het
verstand hebben verloren?
Wie kan niet uit deze inzet van die liefde bij verscheidenen redelijk besluiten dat die liefde krachtens haar wezen
als de hoogste heerst over elke andere liefde en dat de ziel
van de mens dan in deze liefde is en zich met de gewenste
en gevraagde vrouw de eeuwige zegeningen belooft?
Wie kan indien hij waar ook navraag doet een andere oorzaak zien dan deze dat hij zijn ziel en zijn hart aan één
heeft verpand?
Want indien de minnaar, als hij in die staat is, de keuze
werd gegeven om uit het algehele geslacht de waardigste,
de vermogendste en de lieftalligste te kiezen, zou hij dan
niet de keuze geringschatten en de uitverkorene aanhangen?
Zijn hart immers gaat tot die éne uit.
Deze dingen zijn gezegd opdat u erkent dat er een echtelijke liefde van zodanige overuitmuntendheid is en dat zij
er is als er één van het geslacht enig en alleen wordt geliefd.
Welk verstand dat de redenen in hun verband met scherpe
blik beziet, kan daaruit niet afleiden dat indien de minnaar
van de ziel of vanuit de binnenste dingen bestendig volhardt in de liefde tot haar, hij die eeuwige zegeningen zal
ontvangen die hij zich vóór de toestemming heeft beloofd
en bij de toestemming belooft?
Dat hij die ook ontvangt indien hij tot de Heer gaat en uit
Hem de ware godsdienst leeft, is eerder getoond.
Wie anders treedt van boven het leven van de mens binnen

en geeft de innerlijke hemelse vreugden en draagt die in de daaruit volgende dingen over?
En des te meer omdat Hij ook tegelijkertijd de bestendige kracht geeft.
Zeggen dat zo’n liefde niet bestaat
noch kan bestaan is ‘omdat zij niet bij
mij is en niet bij deze en bij die’, is
een gevolgtrekking die geen steekhoudt.
334. Aangezien de waarlijk echtelijke liefde ziel en hart van twee verbindt, is zij daarom ook verenigd met
de vriendschap en daardoor met het
vertrouwen en maakt die beide echtelijk; en deze munten dermate boven
een andere vriendschap en vertrouwen uit, dat zoals die liefde de liefde
der liefden is, dus eveneens de
vriendschap de vriendschap der
vriendschappen is; hetzelfde geldt
voor het vertrouwen.
Dat het ook met de potentie het geval
is, heeft verscheidene oorzaken,
waarvan er enige in de tweede gedenkwaardigheid na dit hoofdstuk
worden onthuld en uit deze potentie
volgt de duurzaamheid van die liefde.
Dat door de waarlijk echtelijke liefde
de twee levensgezellen één vlees
worden, is in een speciaal hoofdstuk,
nrs. 156 tot 183 getoond.
335. II. Dat er zo, tenzij met één
echtgenote, niet kunnen zijn:
hemelse gezegendheid, geestelijke
gelukzaligheid en natuurlijke
genieting, waarin vanaf het begin is
voorzien voor hen die in de waarlijk
echtelijke liefde zijn.
Zij worden genoemd hemelse gelukzaligheden, geestelijke gelukzaligheid en natuurlijke verkwikking, omdat het menselijk gemoed is onderscheiden in drie gebieden, waarvan
het hoogste het hemelse wordt genoemd, het tweede het geestelijke en
het derde het natuurlijke; en die drie
gebieden staan bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, open en de
invloeiing volgt in de orde volgens de
openingen en omdat de bekoringen
van die liefde in het hoogste gebied
de meest uitmuntende zijn, worden
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die als zegeningen doorvat; en omdat zij in het middelste
gebied minder uitmuntend zijn, worden die als gelukzaligheid doorvat; en tenslotte in het laagste gebied als verkwikking.
Dat die er zijn, worden doorvat en gevoeld, staat vast uit
de gedenkwaardigheden, waarin zij worden beschreven.
Dat in al die gelukzaligheden vanaf het begin is voorzien
voor hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, komt
omdat de oneindigheid van alle gezegendheden in de Heer
is en Hijzelf de Goddelijke Liefde is; en het wezen van de
liefde is dat zij al haar goede dingen wil vergemeenschappen met de ander die zij liefheeft; en daarom heeft Hij tezamen met de mens die liefde geschapen en daaraan het
vermogen ingegrift om die goede dingen op te nemen en
te doorvatten.
Wie is zo bot en zwakzinnig dat hij niet kan zien dat er de
ene of de andere liefde is waarin door de Heer alle gezegende, gelukzalige en verkwikkelijke dingen zijn ingebracht die ooit kunnen worden ingebracht?
336. III. Dat al die dingen er niet kunnen zijn tenzij van
de Heer alleen en dat zij er ook niet zijn voor anderen
dan voor hen die tot Hem alleen gaan en tevens leven
volgens Zijn geboden.
Dit is eerder op vele plaatsen aangetoond; waaraan is toe
te voegen dat al die gezegende gelukzalige en verkwikkelijke dingen niet kunnen worden gegeven dan alleen door
de Heer en dat men daarom niet tot een ander moet gaan.
Tot wie anders, daar door Hem alle dingen zijn gemaakt
die gemaakt zijn, (Johannes 1:3); daar Hij de God van hemel en aarde is, (Mattheüs 28:18); daar nooit enige gedaante van God de Vader is gezien, noch Zijn stem gehoord dan alleen door Hem, (Johannes 1:18; 5:37; 14:611)?
Uit deze en zeer vele andere dingen in het Woord staat
vast dat het huwelijk van de liefde en de wijsheid of van
het goede en het ware, waaraan de huwelijken hun oorsprong enig en alleen ontlenen, uit Hem alleen voortgaat.
Dat die liefde met haar gelukzaligheden niet aan anderen
wordt gegeven dan aan hen die tot Hem gaan, volgt daaruit; en dat zij wordt gegeven aan hen die leven volgens
Zijn geboden, komt omdat Hij met hen door de liefde is
verbonden, (Johannes 14:21-24).
337. IV. Dus dat de waarlijk echtelijke liefde met de gelukzaligheden ervan er niet kan zijn dan alleen bij hen
die van de christelijke Kerk zijn.
Dat er geen waarlijk echtelijke liefde is zodanig als zij in
het desbetreffende hoofdstuk in de nrs. 57 tot 73 e.v. is
beschreven, dus zodanig als zij in haar wezen is, dan alleen bij hen die van de christelijke Kerk zijn, heeft als oorzaak dat die liefde uit de Heer alleen is en de Heer niet
elders zodanig bekend is dat men tot Hem als God kan
gaan; verder dat die liefde is volgens de staat van de Kerk

bij elk mens, nr. 130; en de echte staat van de Kerk is nergens anders vandaan dan van de Heer en dus niet bij anderen dan bij hen die van Hem die staat opnemen.
Dat deze twee de eerste inzet, de inleiding en de instandhouding van die liefde zijn, is met zo’n overvloed van heldere en afdoende redenen tot dusver gestaafd, dat het volstrekt overbodig is nog iets daaraan toe te voegen.
Dat echter de waarlijk echtelijke liefde in de christelijke
wereld zeldzaam is, nrs. 58,59, komt omdat weinigen daar
tot de Heer gaan en er onder hen enigen zijn die weliswaar
de Kerk geloven, maar er niet naar leven; en meer zaken,
die zijn onthuld in het werk ‘Onthulde Openbaring’, waar
de huidige staat van de christelijke Kerk ten volle wordt
beschreven.
Niettemin is de waarheid van kracht dat de waarlijk echtelijke liefde er niet kan zijn dan alleen bij hen die van de
christelijke Kerk zijn; en daarom ook is polygamie daaruit
geheel en al verbannen.
Dat dit ook is uit de Goddelijke Voorzienigheid van de
Heer, blijkt duidelijk voor hen die over de Voorzienigheid
juist denken.
338. V. Dat het vandaar komt dat het de christen niet is
toegestaan anders dan één echtgenote te huwen.
Dit volgt uit de hiervoor bevestigende artikelen, waaraan
dit is toe te voegen, dat het ware echtelijke aan het gemoed
van de christenen dieper is ingegrift dan aan het gemoed
van de natiën die de polygamie hebben omhelsd; en dat
vandaar het gemoed van de christenen ontvankelijker is
voor die liefde dan het gemoed van de polygame mens;
want dat echtelijke is ingegrift aan de innerlijke dingen
van het gemoed van de christenen omdat zij de Heer en
Zijn Goddelijke erkennen en aan de uiterlijke dingen van
hun gemoed door de burgerlijke wetten.
339. VI. Dat een christen, indien hij meerdere echtgenoten huwt, niet slechts natuurlijke echtbreuk, maar ook
geestelijke echtbreuk pleegt.
Dat een christen die meerdere echtgenoten huwt, natuurlijke echtbreuk pleegt, is volgens de woorden van de Heer,
namelijk dat het niet is geoorloofd zijn vrouw heen te zenden, ‘omdat zij van den beginne aan zijn geschapen om
één vlees te zijn; en dat wie zal hebben heengezonden zonder gerechte oorzaak en een ander zal hebben gehuwd,
echtbreuk pleegt’, (Mattheüs 19:3-11).
Dus nog meer degene die zijn vrouw niet heenzendt, maar
aanhoudt en bovendien nog een andere vrouw daarbij
neemt.
Deze door de Heer gegeven wet ten aanzien van het huwelijk ontleent de innerlijke oorzaak aan het geestelijk huwelijk; want al wat de Heer heeft gesproken, was in zich
geestelijk; dit wordt hieronder verstaan: ‘De woorden die
Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven’, (Joannes 6:63).
Het geestelijke dat daarin is, is dit, dat door het polygame
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huwelijk in de christelijke wereld het Huwelijk van de
Heer en de Kerk wordt ontwijd; eender het huwelijk van
het goede en het ware; en bovendien het Woord en met
het Woord de Kerk; en de ontwijding hiervan is geestelijke echtbreuk.
Dat de ontwijding van het goede en het ware van de Kerk
overeenstemt met echtbreuk en dat zij vandaar geestelijke
echtbreuk is en dat de vervalsing van het goede en het
ware het eveneens is, maar in mindere graad, zie het werk
‘Apocalyps Onthuld’ nr. 134, waarin dit is bevestigd.
Dat door het polygame huwelijk bij de christenen het Huwelijk van de Heer en de Kerk zou worden ontwijd, komt
omdat er een overeenstemming is tussen het Goddelijk
Huwelijk en de huwelijken van de christenen, zie de nrs.
83 tot 102; deze overeenstemming vergaat geheel en al
indien aan de echtgenote een echtgenote wordt toegevoegd; en wanneer die vergaat, is de mens-partner niet
langer christen.
Dat door polygame huwelijken bij de christenen het huwelijk van het goede en ware wordt ontwijd, komt omdat
uit dit geestelijk huwelijk de huwelijken op aarde worden
afgeleid; en de huwelijken van de christenen verschillen
van de huwelijken van de andere natiën hierin dat zoals
het goede het ware liefheeft en het ware het goede en één
zijn, dus de echtgenote en de echtgenoot.
Daarom zou de christen, indien hij een echtgenote aan de
echtgenote zou toevoegen, dat geestelijk huwelijk bij zich
verscheuren en zo de oorsprong van zijn huwelijk ontwijden en zo geestelijk echtbreuk plegen.
Dat het huwelijk op aarde wordt afgeleid uit het huwelijk
van het goede en het ware, zie de nrs. 116 tot 131.
Dat de christen door een polygaam huwelijk het Woord
en de Kerk zou ontwijden, komt omdat het Woord in zich
beschouwd het huwelijk van het goede en het ware is en
evenzo de Kerk voor zoveel als deze is vanuit het Woord;
zie de nrs. 128 tot 131.
Aangezien nu de christelijke mens, omdat hij de Heer
kent, het Woord heeft en hij de Kerk heeft van de Heer
door het Woord, zo blijkt dat hij op de niet-christelijke
mens het vermogen vóór heeft dat hij kan worden wederverwekt en zo geestelijk worden en eveneens de waarlijk
echtelijke liefde kan ontvangen, want zij hangen samen.
Aangezien diegenen uit de christenen die meerdere echtgenoten huwen, niet slechts natuurlijke echtbreuk plegen,
maar tegelijk ook geestelijke echtbreuk, zo volgt dat de
verdoemenis van de christelijke polygame mens na de
dood zwaarder is dan de verdoemenis van hen die slechts
natuurlijke echtbreuk plegen.
Op de vraag over hun staat na de dood hoorde ik als antwoord dat de hemel voor hen geheel en al is toegesloten
en dat zij in de hel verschijnen alsof zij neerliggen in heet
badwater in een kuip en dat zij zo verschijnen uit de verte,
hoewel zij op de voeten staan en wandelen en dat dit met
hen het geval is vanwege de diep ingewortelde krankzinnigheid en dat enigen van hen zijn geworpen in de kloven
die in de grenzen van de werelden zijn.

340. VII. Dat het aan de Israëlitische natie was toegestaan om meerdere vrouwen te huwen, aangezien daar
niet de christelijke Kerk was en vandaar ook niet de
waarlijk echtelijke liefde kon bestaan.
Heden ten dage zijn er mensen die ten aanzien van de instelling inzake het monogame huwelijk, of die van één
man met één echtgenote, in het onzekere zijn en bij zichzelf denken en redeneren dat omdat het polygame huwelijk aan de Israëlitische natie en haar koningen en aan David en Salomo, openlijk was toegestaan, zij op zichzelf
ook toelaatbaar zouden zijn voor de christenen.
Maar dezen weten niet iets helder onderscheiden ten aanzien van de Israëlitische en ten aanzien van de christelijke
natie, noch iets over de uiterlijke en innerlijke dingen van
de Kerk, noch over de veranderingen van de Kerk door de
Heer van een uiterlijke en uitwendige in een innerlijke; en
dus ook niets uit een innerlijk oordeel ten aanzien van het
huwelijk.
In het algemeen moet men dit in gedachten houden dat de
mens natuurlijk is geboren om geestelijk te worden en dat
hij zolang hij natuurlijk blijft, als in de nacht en als in
slaap is ten aanzien van geestelijke zaken en dat hij dan
zelfs niet het onderscheid weet tussen de natuurlijke uiterlijke mens en de geestelijk innerlijke.
Dat er bij de Israëlitische natie niet de christelijke Kerk is
geweest, is bekend uit het Woord.
Zij hebben immers een Messias verwacht, zoals zij die
nog steeds verwachten, die hen boven alle natiën en volken in de wereld zou verhogen; en daarom zouden zij, indien hun was gezegd en nog gezegd zou worden dat het
rijk van de Messias is over de hemelen en vandaar over
alle natiën, dit als dwaasheid hebben afgedaan.
Vandaar kwam het dat zij Christus of de Messias, onze
Heer, toen Hij in de wereld kwam, niet slechts niet hebben
erkend, maar ook wreed uit de wereld hebben weggenomen.
Hieruit staat vast dat bij die natie de christelijke Kerk niet
is geweest, zoals zij er ook heden ten dage niet is; en degenen bij wie niet de christelijke Kerk is, zijn uiterlijk en
innerlijk natuurlijk; en voor dezen is polygamie geen beletsel; zij is immers aan de natuurlijke mens ingegrift;
deze immers doorvat ten aanzien van de liefde in het huwelijk geen andere dingen dan die welke door de lust zijn.
Dit wordt verstaan onder deze woorden van de Heer: ‘
Dat Mozes vanwege de hardigheid van hun harten heeft
toegestaan de vrouwen-echtgenoten heen te zenden, maar
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dat het van den beginne niet aldus is geweest’, (Mattheüs
19:8).
Hij zegt dat Mozes het heeft toegestaan, opdat men zal
weten dat het niet de Heer was.
Dat echter de Heer de geestelijke innerlijke mens heeft
geleerd, is bekend uit Zijn geboden en uit de afschaffing
van rituelen die alleen de natuurlijke mens tot nut hadden
gestrekt; uit Zijn geboden ten aanzien van de wassing, dat
dit een zuivering is van de innerlijke mens, (Mattheüs
15:17-20; 23:25,26; Markus 7:14-23); ten aanzien van
echtbreuk, dat die de begeerte van de wil is, (Mattheüs
5:28); ten aanzien van het heenzenden van de vrouwenechtgenoten, dat het ongeoorloofd is; en ten aanzien van
polygamie, dat die niet strookt met de Goddelijke Wet,
(Mattheüs 19:3-9).
Deze en meer dingen die van de innerlijke en geestelijke
mens zijn, heeft de Heer geleerd, omdat Hij alleen de innerlijke dingen van het menselijk gemoed opent en die
geestelijk maakt en deze aan de natuurlijke dingen invoegt, opdat dat deze ook een geestelijk wezen krijgen;
wat ook plaatsvindt indien men tot Hem gaat en leeft volgens Zijn geboden, die in hoofdzaak zijn: in Hem geloven
en de boze dingen schuwen omdat zij van de duivel zijn
en uit de duivel; en verder de goede dingen doen omdat
zij van de Heer zijn en uit de Heer; en genoemde dingen
doen als uit zichzelf en tegelijkertijd geloven dat zij
plaatsvinden van de Heer door hem.
De oorzaak zelf dat de Heer alleen de geestelijke innerlijke mens opent en deze invoegt aan de natuurlijke uiterlijke mens, is deze dat elk mens natuurlijk denkt en natuurlijk handelt en daarom niet enig geestelijke kan doorvatten en dat in zijn natuurlijke opnemen, indien niet God
het Menselijk Natuurlijke had aangenomen en Dit ook
Goddelijk had gemaakt.
Hieruit nu staat de waarheid vast dat het aan de Israëlitische natie was toegestaan om meerdere vrouwen te huwen, omdat bij haar de christelijke Kerk niet was.
341. VIII. Dat het heden ten dage aan de mohammedanen is toegestaan om meerdere vrouwen te huwen, aangezien zij niet de Heer Jezus Christus één met Jehovah
de Vader erkennen en dus als de God van hemel en
aarde, en zij vandaar de waarlijk echtelijke liefde niet
kunnen opnemen.
Mohammedanen erkennen krachtens de door Mohammed
overgeleverde godsdienst Jezus Christus als de Zoon van
God en de Grootste Profeet en dat Hij door God de Vader
in de wereld is gezonden om de mensen te leren; maar niet
dat God de Vader en Hij één zijn en dat het Goddelijke en
het Menselijke van Hem één Persoon zijn, verenigd zoals
de ziel en het lichaam, volgens het geloof van alle christenen krachtens de geloofsbelijdenis van Athanasius;
daarom hebben de volgelingen van Mohammed onze
Heer niet kunnen erkennen als de enige God van eeuwigheid aan, maar slechts als een volmaakt natuurlijk mens.

En omdat dit de mening van Mohammed was en vandaar
dus de mening van zijn discipelen en aanhangers en omdat
zij wisten dat God één is en dat Die God het is Die het
heelal heeft geschapen, konden zij daarom niet anders dan
Hem voorbijgaan in hun eredienst en des te meer omdat
zij ook Mohammed voor de grootste profeet verklaren;
ook weten zij niet wat de Heer heeft geleerd.
De oorzaak hiervan is dat de innerlijke dingen van hun
gemoed, die in zich geestelijk zijn, niet konden worden
geopend; en dat deze door de Heer alleen worden geopend, zie nr. 340.
Dat zij door de Heer worden geopend wanneer men Hem
erkent als de God van hemel en aarde en men tot Hem gaat
en bij degenen die volgens Zijn geboden leven, daarvan is
de echte oorzaak deze, dat er anders geen verbinding is en
zonder verbinding is er geen opneming.
Bij de mens is de tegenwoordigheid van de Heer en de
verbinding met Hem; tot Hem gaan, maakt de tegenwoordigheid, en het leven volgens Zijn geboden maakt de verbinding; en de tegenwoordigheid alleen van Hem is zonder de opneming, maar de tegenwoordigheid en tegelijk
de verbinding is er met de opneming.
Hierover zal ik uit de geestelijke wereld dit nieuwe meedelen: daar vertoont zich eenieder tegenwoordig ten gevolge van het denken over hem, maar niet wordt iemand
met een ander verbonden tenzij krachtens de aandoening
van de liefde, en de aandoening van de liefde wordt ingeboezemd door de dingen te doen die de ander zegt en die
de ander behagen.
Dit, wat in de geestelijke wereld heel gewoon is, ontleent
de oorsprong aan de Heer, namelijk dat Hij zo dus tegenwoordig is en dus zo verbonden.
Dit is gezegd opdat men zal weten waarom het aan de Mohammedanen is toegestaan meerdere vrouwen-echtgenoten te huwen en dat het is, aangezien de waarlijk echtelijke
liefde, die er alleen is tussen één man en één echtgenote,
niet kan bestaan, omdat zij de Heer krachtens hun godsdienst niet hebben erkend gelijk met God de Vader en zo
als de God van hemel en aarde.
Dat de echtelijke liefde bij eenieder is volgens de staat van
de Kerk, zie nr. 130 en meermalen in het voorafgaande.
342. IX. Dat de mohammedaanse hemel buiten de christelijke hemel is en dat die is verdeeld in twee hemelen,
een lagere en een hogere; en dat niet anderen in de hogere hemel van hen worden opgeheven, dan zij die afzien van bijvrouwen en leven met één echtgenote en onze
Heer erkennen als gelijkwaardig met God de Vader, aan
Wie de heerschappij over hemel en aarde is gegeven.
Voordat hierover iets afzonderlijks wordt gezegd, is het
van belang enige dingen vooraf mee te delen over de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer omtrent het opkomen
van de godsdienst van de Mohammedanen.
Dat deze godsdienst is aanvaard door meer koninkrijken
dan de christelijke godsdienst, kan diegenen ergeren die
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over de Goddelijke Voorzienigheid denken en eveneens
geloven dat niemand kan worden gezaligd dan alleen hij
die als christen is geboren.
Maar de godsdienst van de Mohammedanen is geen ergernis voor hen die geloven dat alle dingen van de Goddelijke Voorzienigheid zijn.
Deze mensen zoeken na waarin zij ligt en zij vinden het
ook.
Zij ligt hierin dat de godsdienst van de Mohammedanen
onze Heer erkent als de Zoon van God, de Wijste der mensen en als de grootste Profeet, Die in de wereld is gekomen om de mensen te leren.
Maar omdat zij slechts de Koran tot het Boek van hun
godsdienst hebben gemaakt en vandaar Mohammed die
dat boek schreef, in hun gedachten zetelt en zij hem met
enige eredienst aanhangen, denken zij daarom slechts
weinig over onze Heer.
Opdat men ten volle zal weten dat deze godsdienst vanuit
de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is opgewekt
om de afgoderijen van verscheidene natiën te verdelgen,
zal dit in enige orde worden toegelicht.
Daarom eerst iets over de oorsprong van afgoderijen.
Vóór die godsdienst was er een eredienst van afgoden
over het gehele wereldrond.
De oorzaak ervan was deze, dat de Kerken vóór de Komst
van de Heer alle uitbeeldende Kerken waren geweest.
Zodanig was ook de Israëlitische Kerk; daar waren: tabernakel, de klederen van Aharon, de slachtoffers, alle dingen van de tempel in Jeruzalem en eveneens de inzettingen uitbeeldend; en bij de Ouden was de wetenschap van
de overeenstemmingen, die ook die van de uitbeeldingen
is, de wetenschap zelf van de wijzen, vooral beoefend
door de Egyptenaren, vandaar de hiërogliefen van hen.
Uit die wetenschap wisten zij wat de dieren van elk geslacht betekenden en ook wat de bomen van elk geslacht
en de bergen, heuvels, rivieren, bronnen en ook de zon, de
maan, de sterren.
Door die wetenschap hadden zij ook kennis van geestelijke dingen, aangezien de uitbeeldingen, die zodanig waren dat zij van de geestelijke wijsheid van de engelen, de
oorsprongen ervan waren.
Omdat nu geheel hun eredienst uitbeeldend was en bestond uit louter overeenstemmingen, hadden zij daarom
de eredienst op bergen en heuvels en eveneens in bossen
en tuinen en heiligden zij daarom de bronnen en keerden
zij in hun aanbidding hun aangezicht tot de opgaande zon;
en bovendien maakten zij gebeeldhouwde paarden, ossen,
kalveren, lammeren en zelfs vogels, vissen, slangen; en
deze stelden zij thuis en elders op in volgorde volgens de
geestelijke dingen van de Kerk, waarmee zij overeenstemden of die zij uitbeeldden.
Eendere dingen stelden zij ook op in hun tempels om de
heilige dingen van de erediensten, die die betekenden, in
de herinnering terug te roepen.
Na verloop van tijd, toen de wetenschap van de overeenstemmingen in vergetelheid was geraakt, begon het

nageslacht de gesneden beelden als in zich heilig te vereren, omdat zij niet wisten dat de Ouden, hun voorouders,
niet iets van heiligheid in die beelden hadden gezien, maar
alleen dat die volgens de overeenstemmingen de heiligheden uitbeeldden en vandaar betekenden.
Hieruit zijn de afgoderijen voortgekomen die het gehele
wereldrond vervulden, zowel de Aziatische wereld met
alle eilanden daaromheen, als de Afrikaanse en de Europese.
Opdat al die afgoderijen zouden worden uitgeroeid, is het
uit de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer geschied
dat een nieuwe, aan de gemoedsaard van de oosterling
aangepaste godsdienst werd opgezet, waarin iets uit elk
van de beide Testamenten van het Woord zou zijn en die
godsdienst zou leren dat de Heer in de wereld was gekomen en dat Hij de grootste Profeet was, de Wijste van allen en de Zoon Gods.
Dit is gebeurd door Mohammed, naar wie die godsdienst
is genoemd.
Hieruit blijkt dat deze godsdienst uit de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is opgewekt en zoals is gezegd,
aan de gemoedsaard van de oosterling aangepast, met het
doel de afgoderijen van zovele natiën te verdelgen en
enige erkentenis te geven ten aanzien van de Heer voordat
zij in de geestelijke wereld zouden komen, wat plaatsvindt
na de dood van elk mens.
Deze godsdienst zou niet- door zoveel koninkrijken zijn
aanvaard en zou de afgoderijen ervan niet hebben kunnen
uitroeien, indien deze niet zo was gemaakt dat hij met hun
ideeën overeenkwam, vooral indien niet de polygamie
was toegelaten; ook vanwege de oorzaak dat de oosterling
zonder die toelating meer dan Europeanen zouden zijn
ontbrand in onkuise echtbreuken en te gronde zouden zijn
gegaan.

343. Dat de Mohammedanen ook een hemel hebben komt
omdat allen in het gehele wereldrond die God erkennen
en uit godsdienst de boze dingen schuwen als zonden tegen Hem, worden gezaligd.
Dat de hemel van de Mohammedanen is onderscheiden in
twee hemelen: een lagere en een hogere, heb ik van henzelf gehoord; en dat degenen in de lagere hemel leven met
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verscheidenen, zowel vrouwen-echtgenoten als bijvrouwen, zoals in de wereld; maar dat degenen die van die bijvrouwen afzien en met één echtgenote leven, in de hogere
hemel worden geheven.
Ik heb ook gehoord dat het hun onmogelijk is onze Heer
één te denken met God de Vader, maar dat het hun wel
mogelijk is Hem gelijkwaardig te denken en verder dat
Hem de heerschappij is gegeven over de hemel en de
aarde, omdat Hij de Zoon van Hem is; en daarom is dit
geloof bij hen aan wie de verheffing in de hogere hemel
door de Heer wordt gegeven.

betreft dat in de natuurlijke mens heerst, is ongebondenheid. Maar omdat die het gezelschap te gronde richt, is in
de plaats ervan iets soortgelijks ingevoerd, dat polygamie
wordt genoemd.
Al het boze waarin de mens uit de ouders wordt geboren,
wordt aan zijn natuurlijke mens ingeplant, niet enig boze
echter aan de geestelijke mens, omdat hij in deze wordt
geboren van de Heer.
Uit de aangevoerde en eveneens uit verscheidene andere
redenen kan men duidelijk zien dat polygamie ontuchtig
is.

344. Eens werd het mij gegeven te doorvatten hoedanig
de warmte van de echtelijke liefde van de polygame mens
is.
Ik sprak met iemand die de plaats van Mohammed innam;
Mohammed zelf is nooit aanwezig, maar een plaatsvervanger is in zijn plaats aangesteld zodat de pas uit de wereld aangekomenen als het ware hem mogen zien.
Die plaatsvervanger zond, nadat wij enige woorden uit de
verte met hem hadden gewisseld, tot mij een ebbenhouten
lepel en andere dingen, wat aanwijzingen waren dat zij
van hem kwamen en tegelijk werd toen de vergemeenschapping geopend voor de warmte van de echtelijke
liefde van hen daar; en die werd door mij doorvat zoals de
stinkende warmte van een badhuis; toen ik dit gewaarwerd keerde ik mij af en de toegang tot communicatie
werd gesloten.
345. X. Dat polygamie ongebonden is, komt omdat de
liefde ervan is verdeeld tussen verscheidenen en dat dit
dus is de liefde tot het gehele andere geslacht en dit de
liefde is van de uiterlijke, uitwendige en natuurlijke
mens en dus niet de echtelijke liefde is, die enig en alleen
kuis bestaat.
Dat de polygame liefde een verdeelde liefde is tussen verscheidenen, is bekend en een verdeelde liefde is niet de
echtelijke liefde; deze immers is de onverdeelde liefde
van die ene van het andere geslacht; daarvandaan is die
liefde zinnelijk en is polygamie ontuchtig.
Dat de polygame liefde de liefde voor het andere geslacht
is, komt omdat zij hiervan alleen verschilt, dat zij beperkt
is tot het aantal vrouwen dat de polygame man zich kan
aanschaffen en dat hij gehouden is aan bepaalde wetten
die zijn gegeven ter wille van het algemeen welzijn; en
verder dat het is geoorloofd om aan de vrouwen-echtgenoten bovendien nog bijvrouwen toe te voegen.
En zo is zij, omdat zij de liefde van het geslacht is, de
liefde van de wellust.
Dat de polygame liefde de liefde van de uiterlijke, uitwendige of natuurlijke mens is, komt omdat zij aan die mens
is ingegrift; en al wat de natuurlijke mens uit zich handelt,
is het boze, waaruit hij niet wordt uitgeleid dan alleen
door de opheffing tot de innerlijke geestelijke mens, wat
alleen door de Heer geschiedt; en het boze dat het geslacht

Een bekende Nederlandse
polygamist was de kunstenaar
Anton Heyboer (1924-2005)
die met 4 vrouwen samenleefde
die hij veelvuldig afbeeldde,
zoals in bovenstaande ets.
_____________________________________________
346. XI. Dat bij polygamen de echtelijke kuisheid, zuiverheid en heiligheid niet kan bestaan.

Dit volgt uit de hiervoor bevestigde dingen en ook duidelijk uit wat is aangetoond in het hoofdstuk ‘over het kuise
en onkuise’, met name: dat van het kuise, het zuivere en
het heilige slechts wordt gesproken met betrekking tot het
monogame huwelijk of tot die van één man met één echtgenote, nr. 141; en verder, dat de waarlijk echtelijke liefde
de kuisheid zelf is en dat vandaar alle verrukkingen van
die liefde, ook de laatste, kuis zijn, nrs. 143, 144.
Bovendien uit de dingen die zijn aangevoerd in het hoofdstuk ‘over de waarlijk echtelijke liefde’, zoals hieruit: dat
de waarlijk echtelijke liefde, namelijk die van één man
met één echtgenote, krachtens haar oorsprong en krachtens haar overeenstemming hemels, geestelijk, heilig en
rein boven elke andere liefde, nr. 64 e.v.
Omdat nu de kuisheid, de zuiverheid en de heiligheid
__________ ___________________________________________________________________________________
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alleen maar in de waarlijk echtelijke liefde bestaat, zo
volgt dat zij niet bestaat noch kan bestaan in de polygame
liefde.
347. XII. Dat de polygame mens zolang hij polygaam
blijft, niet geestelijk kan worden.
Geestelijk worden is opgeheven worden uit het natuurlijke, dat wil zeggen, uit het licht en de warmte van de
wereld in het licht en de warmte van de hemel.
Over deze opheffing weet niet iemand dan alleen degene
die is opgeheven; toch doorvat de natuurlijke, niet opgeheven mens niet anders, dan dat hij is opgeheven.
De oorzaak ervan is dat de natuurlijke mens evenzeer als
de geestelijke mens zijn verstand kan opheffen in het licht
van de hemel en geestelijk denken en spreken; maar indien niet tegelijk de wil het verstand in die hoogte volgt,
is hij toch niet opgeheven; hij blijft immers niet in die verheffing staan, maar na enige momenten laat hij zich neer
tot zijn wil en vestigt daar zijn basis.
Er wordt gezegd de wil en tegelijk wordt daarmee de
liefde bedoeld, omdat de wil de ontvanger is van de liefde;
wat immers de mens liefheeft, dat wil hij.
Uit dit weinige kan vaststaan dat de polygame mens zolang hij polygaam blijft, of wat hetzelfde is, dat de natuurlijke mens zolang hij natuurlijk blijft, niet geestelijk kan
worden.
348. XIII. Dat polygamie niet een zonde is bij hen bij wie
zij is uit godsdienst.
Al wat tegen de godsdienst is, daarvan wordt geloofd dat
het een zonde is, omdat het tegen God is; en omgekeerd
wordt van al wat met de godsdienst is, geloof dat het niet
een zonde is, omdat het met God is.
En omdat polygamie bij de zonen Israëls was uit godsdienst en eender heden ten dage bij de Mohammedanen,
kon, noch kan zij hun als zonde worden aangerekend.
Bovendien blijven zij, opdat het voor hen geen zonde
wordt, natuurlijk en worden zij niet geestelijk; en de natuurlijke mens kan niet zien dat iets van zonde gelegen is
in zulke dingen die van de aanvaarde godsdienst zijn; dit
ziet alleen de geestelijke mens.
Om die oorzaak is het dat zij, hoewel zij uit de Koran onze
Heer erkennen als de Zoon van God, toch niet tot Hem
gaan, maar tot Mohammed; en zolang blijven zij natuurlijk en weten zij vandaar niet dat polygamie iets van het
boze, zelfs niet iets van zinnelijkheid in zich heeft.
De Heer zegt ook: ‘Indien gij blind waart, zo zoudt gij
geen zonde hebben; nu gij echter zegt dat gij ziet, blijft
derhalve uw zonde’, (Johannes 9:41).
Aangezien de polygamie hun niet kan overtuigen van
zonde, hebben zij daarom na de dood hun hemelen, nr.
342 en smaken zij daar de vreugden volgens hun leven.

349. XIV. Dat polygamie niet een zonde is bij hen die in
onwetendheid zijn ten aanzien van de Heer.
De oorzaak hiervan is dat uit de Heer alleen de waarlijk
echtelijke liefde is en deze door de Heer niet aan anderen
kan worden gegeven dan aan hen die Hem kennen, Hem
erkennen, in Hem geloven en het leven leven dat uit Hem
is; en zij aan wie die liefde niet kan worden gegeven, weten niet anders dan dat de liefde voor het gehele geslacht
en de echtelijke liefde één zijn, dus ook de polygamie.
Daarbij komt nog dat de polygame mens, die niets weet
over de Heer, natuurlijk blijft; de mens immers wordt
geestelijk enig en alleen van de Heer en aan de natuurlijke
mens wordt niet als zonde aangerekend dat wat volgens
de wetten van de godsdienst en tevens van het gezelschap
is.
Deze mens handelt ook volgens zijn rede en de rede van
de natuurlijke mens is in louter donkerheid ten aanzien
van de waarlijk echtelijke liefde en deze liefde is bij uitstek geestelijk.
Niettemin wordt de rede van hen door de ondervinding
geleerd dat het een zaak van de publieke en van de privé
vrede is, dat de losbandige lust die zich aan geen regels
houdt in het algemeen wordt ingeperkt en aan eenieder
binnen zijn huis overgelaten; vandaar de polygamie.
350. Het is bekend dat de mens minderwaardiger dan een
beest wordt geboren.
Alle beesten worden geboren in de wetenschappen van de
liefde die bij hun leven behoort; zodra zij immers uit de
baarmoeder komen of uit een ei uitgebroed, zien zij, horen
zij, lopen zij, kennen zij hun voedsel, hun moeder, hun
vrienden en vijanden; en niet lang daarna kennen zij het
geslacht en weten zij lief te hebben en eveneens hun jongen op te voeden.
Alleen de mens weet, wanneer hij geboren is, niets van dit
alles; niets immers van wetenschap is hem meegeboren.
Er is slechts het vermogen en de neiging om zaken op te
nemen die van de wetenschap en van de liefde zijn; en
indien hij deze niet van anderen opneemt, blijft hij minderwaardiger dan het beest.
Dat de mens zodanig wordt geboren met het doel dat hij
niets aan zichzelf zal toekennen, maar aan anderen en tenslotte het al van de wijsheid en van de liefde ervan aan
God alleen en dat hij vandaar het beeld van God zal kunnen worden, zie de gedenkwaardigheden nrs. 132 tot 136.
Hieruit volgt dat de mens die niet door anderen weet dat
de Heer in de wereld is gekomen en dat Hij God is en
slechts enige erkentenissen ten aanzien van de godsdienst
heeft en over de wetten van zijn landstreek, geen schuld
heeft indien hij over de echtelijke liefde niet méér denkt
dan over de liefde voor het gehele geslacht en dat hij gelooft dat de polygame liefde de enige echtelijke is.
De Heer leidt deze mensen in hun onwetendheid en onder
Zijn Goddelijk toezicht onttrekt Hij in Zijn voorzienigheid diegenen aan de toerekening van de schuld, die uit
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godsdienst de boze dingen schuwen, opdat zij mogen worden gezaligd; ieder mens immers wordt tot de hemel geboren en niemand tot de hel; en in de hemel komt eenieder
door de Heer en in de hel door zichzelf.
351. XV. Dat van dezen, hoewel zij polygaam zijn, diegenen worden gezaligd die God erkennen en uit godsdienst leven volgens de burgerlijke wetten van de gerechtigheid.
Allen in de gehele wereld die God erkennen en leven volgens de burgerlijke wetten van de gerechtigheid uit
godsdienst, worden gezaligd.
Onder de burgerlijke wetten van de gerechtigheid worden
de geboden verstaan zodanig als die in de Decaloog staan,
namelijk: dat men niet moet doden, geen overspel moet
plegen, niet moet stelen, niet vals moet getuigen.
Deze geboden zijn de burgerlijke wetten van de gerechtigheid in alle koninkrijken van de aarde, want zonder die
zou een koninkrijk niet blijven bestaan.
Maar door sommigen worden zij nageleefd uit vrees voor
straffen van de wet, door anderen uit burgerlijke gehoorzaamheid en door weer anderen ook vanuit godsdienst; en
degenen door wie die geboden ook uit godsdienst worden
nageleefd, worden gezaligd.
De oorzaak hiervan is dat dan God in hen is; en de mens
in wie God is, wordt gezaligd.
Wie ziet niet dat het bij de zonen Israëls, nadat zij uit
Egypte waren vertrokken, tot hun wetten behoorde dat
men niet moet doden, geen overspel moet plegen, niet
moet stelen, niet vals moet getuigen, aangezien hun gemeenschap of gezelschap zonder die wetten niet zou hebben kunnen blijven bestaan?
Toch werden diezelfde wetten door Jehovah God op de
berg Sinaï met een verbazingwekkend wonder verkondigd. Maar de oorzaak van de verkondiging ervan was
deze dat diezelfde wetten ook de wetten van de godsdienst
konden worden en dat zij ze dus zouden doen niet alleen
ter wille van het goede voor het gezelschap, maar ook ter
wille van God en dat zij, wanneer zij ze zouden naleven,
uit godsdienst ter wille van God, zouden worden gezaligd.
Hieruit kan vaststaan dat de heidenen die God erkennen
en leven volgens de burgerlijke wetten van de gerechtigheid, worden gezaligd.
Het is immers hun schuld niet dat zij niet iets weten over
de Heer en dus niets over de kuisheid in het huwelijk met
één echtgenote, want het is tegen de Goddelijke gerechtigheid, dat zij die God erkennen en de wetten van de gerechtigheid naleven uit godsdienst, te weten de boze dingen schuwen omdat zij tegen God zijn en de goede dingen
doen omdat zij met God zijn, zouden worden verdoemd.
352. XVI. Maar dat geen van allen die hier zijn genoemd
kunnen worden vergezelschapt met de engelen in de
christelijke hemelen.

De oorzaak hiervan is dat in de christelijke hemelen het
hemelse Licht is, te weten de Goddelijke Waarheid en de
hemelse Warmte, te weten de Goddelijke Liefde; en die
twee openbaren hoedanig de ware en de goede dingen
zijn, en verder ook hoedanig de boze en de valse dingen
zijn. Vandaar komt het dat tussen de christelijke hemelen
en de mohammedaanse hemelen elke vergemeenschapping is opgeheven; eender tussen die en de hemelen van
de heidenen.
Indien er vergemeenschapping zou zijn, dan zouden niet
anderen kunnen worden gezaligd dan zij die in het hemelse Licht en tegelijk in de hemelse Warmte uit de Heer
waren; ja zelfs zouden ook dezen niet worden gezaligd indien er een verbinding van de hemelen was; ten gevolge
van zo’n verbinding immers zouden alle hemelen dermate
aan het wankelen worden gebracht dat de engelen niet
zouden kunnen blijven bestaan; van de Mohammedanen
immers zou het onkuise en het losbandige invloeien in de
christelijke hemel en dit zou daar niet kunnen worden verdragen; en van de christenen zou het kuise en het zuivere
invloeien in de hemel van de Mohammedanen en dit zou
daar ook niet kunnen worden verdragen.
En dan zouden ten gevolge van die vergemeenschapping
en de verbinding daaruit de christelijke engelen natuurlijk
worden en dan echtbrekers, of zij zouden, indien zij geestelijk bleven, rondom zich aanhoudend het zinlijk losbandige voelen, wat al het gezegende van hun leven zou wegnemen.
Iets dergelijks zou plaatsvinden met de hemel van de Mohammedanen; de geestelijke dingen immers van de christelijke hemel zouden hen aanhoudend omringen en kwellen en alle verkwikking van hun leven wegnemen en bovendien zou het hun inboezemen dat polygamie een zonde
was en zo zouden zij voortdurend worden berispt.
Dit is de oorzaak dat alle hemelen geheel en al zijn onderscheiden, opdat daartussen geen verbinding zal bestaan
dan door de invloeiing van het licht en de warmte van de
Heer uit de Zon, waar Hij is in het midden ervan; en deze
invloeiing verlicht eenieder en maakt hem levend volgens
de opneming en de opneming is volgens de godsdienst.
Deze vergemeenschapping wordt gegeven, maar niet een
vergemeenschapping van de hemelen onderling.

Het volgende hoofdstuk van het boek over de Echtelijke
Liefde is getiteld Jaloersheid (hoofdstuk 16 nr. 357-384)
en zal in de volgende editie worden gepubliceerd.
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Over de Leer van de Naastenliefde
HV (Exodus) 8853. Ieder mens heeft een eigene dat hij
boven alle dingen liefheeft; dit wordt het heersende genoemd, of zo men wil, het universeel regerende bij hem;
dit is bij voortduur aanwezig in zijn denken en eveneens
in zijn wil en het maakt zijn eigenlijke leven zelf.
8854. Zo is bijvoorbeeld degene die boven alles rijkdom
liefheeft, hetzij in geld hetzij in bezittingen, aanhoudend
daarmee bezig hoe hij zich die zal verschaffen; hij verheugt zich intens wanneer hij ze verwerft en het smart
hem intens wanneer hij ze verliest; zijn hart is in die zaken. Wie zichzelf boven alle dingen liefheeft, is zichzelf
indachtig in de afzonderlijke dingen: hij denkt over zich,
spreekt over zich en handelt ter wille van zich; zijn leven
is immers een leven van zichzelf.
8855. De mens heeft datgene ten doel wat hij boven al
het andere liefheeft; dat beoogt hij in alle en de afzonderlijke dingen; het is in zijn wil zoals de verscholen stroming van een rivier die hem trekt en wegvoert, ook wanneer hij iets anders doet, want dit is het wat hem bezielt.
Het is dit wat de ene mens bij de ander uitvorst en eveneens ziet en volgens dit, òf hem leidt òf met hem handelt.
8856. Wanneer de mens wordt wederverwekt, wordt de
naastenliefde door het geloof ingeplant totdat zij heersend wordt en wanneer dit heeft plaatsgevonden, dan
heeft diegene een nieuw leven, want dan is dit bij voortduur aanwezig in zijn denken en voortdurend in zijn wil,
ja zelfs in de afzonderlijke dingen ervan, ook wanneer hij
over andere onderwerpen nadenkt en wanneer hij bezig
is.
8857. Eender is het gesteld met de liefde tot de Heer;
wanneer die liefde heersend is, dan is zij aanwezig in de
afzonderlijke dingen van zijn leven; zoals bij iemand die
zijn koning of zijn ouders liefheeft, de liefde jegens hen
in hun tegenwoordigheid straalt uit de afzonderlijke uitingen van zijn aangezicht, wordt gehoord in de afzonderlijke klanken van zijn spraak en verschijnt in de afzonderlijke bewegingen van zijn gebaren.
Dit wordt verstaan onder ‘God bij voortduur voor ogen
hebben’ en onder ‘Hem liefhebben boven alle dingen,
met de ganse ziel en met het ganse hart’.
8858. De mens is geheel en al zodanig als het heersende
van zijn leven is; hierdoor wordt hij van anderen onderscheiden; volgens dit wordt zijn hemel als hij goed is en
wordt zijn hel indien hij boos is; want dit is zijn eigenlijke
wil zelf en dus het ‘zijn’ zelf van zijn leven, dat na de
dood niet kan worden veranderd. Hieruit blijkt de hoedanigheid van het leven bij de wederverwekte en de hoedanigheid van het leven bij de niet-wederverwekte mens.
_____________________________________________

Theodore Pitcairn (1893-1973)
Amerikaans predikant.
"Swedenborg zegt ons, dat de
Bijbel of het Woord van God
is geschreven overeenkomstig
de taal der overeenstemmingen,
en als wij eenmaal deze taal
kennen, worden alle duistere
gedeelten helder, en de Liefde
en de Wijsheid van God schijnt
door in ieder vers."
Johann Wolfgang von Göthe
(1749-1832), Duits schrijver.
"Ik ben meer dan anderen bereid
te geloven in een andere wereld
dan de zichtbare, en ik heb
genoeg dichterlijke potentie en
voldoende vitaliteit om zelfs mijn
beperkte eigene uit te breiden
naar een swedenborgiaanse
spirituele kosmos."
James Tyler Kent (1849-1916) grondlegger van de klassieke homeopathie.
"Mijn gehele leer over de klassieke homeopathie is gegrond op Hahnemann en
Swedenborg; hun leringen openbaren zich
volkomen."
Walt Whitman (1819-1892)
Amerikaanse dichter.
Whitman werd sterk beïnvloed
door Swedenborg, over wie hij
schreef: "Van allen die ooit op
aarde leefden, zal hij waarschijnlijk het diepste en breedste stempel
drukken op de religies van nu en van de toekomstige
eeuwen."
Er is aangevoerd dat zijn beroemdste werk, Bladeren
van Gras, diep beïnvloed werd door de Leer der Overeenkomsten zoals uiteengezet door Swedenborg.
Daniël van Egmond (1947-2019)
Nederlands godsdienstfilosoof.
"Het is niet het doel van Swedenborgs geschriften om een
nieuwe leer - in de zin van een
logisch geordend stelsel van
theoretische uitspraken - te brengen.
Al zijn geschriften zijn instrumenten om ons te helpen
om tot regeneratie of wedergeboorte te komen."
Editie 114 van Swedenborgiana volgt in Juni 2021.
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