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Tekening van Swedenborg op 75 jarige leef-

tijd met het nog te publiceren manuscript van 

‘Apocalypsis Revelata’, naar het schilderij 

van Pehr Kraft, 1766. 

Pagina              Inhoudsopgave editie 114. 

 

p. 2-8:  Vervolg uit het werk over de Echtelijke Liefde  

hoofdstuk 16, waarin wordt gehandeld over  

IJverzucht of Jaloezie. 

 

p. 9-11: Gesprek met Calvijn – een korte postuum gepubliceerde titel van 

Swedenborg, en over enkele andere gevolgen van het calvinisme. 

 

p. 12: Gad en Aser (zonen van Jakob). 

Ook deze korte tekst over Gad en Aser wordt gerekend tot de postume 

werken en is het kleinste document in de bibliografie van Swedenborg. 

 

p. 13-15: Eeuwige bloesems – berichten uit de lentesfeer  luidt de titel 

van Henk Weevers’ nieuwe boek. Het bevat meditaties, gedichten, dromen 

en leringen over talrijke onderwerpen, waaronder een interessante selectie 

van nummers uit Swedenborgs Droomdagboek. 

 

p. 16-19: Vocabulaire voor Swedenborg lezers – de letters 

E, F en G (gedeeltelijk) Deze vocabulaire biedt de beteke-

nis van specifieke termen en uitdrukkingen, die door Swe-

denborg worden gebruikt in zijn theologische geschriften, 

weergegeven in zijn eigen woorden. 

 

p. 20-22: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen  

oftewel Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’, vervolg met nr. 862-880. 

 

p. 23: Over ‘Licht in mijn duisternis’ door Helen Keller. 

             De verbazingwekkende overwinning van Helen Keller op haar 

            doofheid en blindheid heeft miljoenen harten geraakt.’ 

Weldra opnieuw beschikbaar in digitale vorm.  

 

p. 24:  Berichten over: Manna, Exodus, 

Acta Comparanda en Eeuwige Bloesems. 

Citaten van Hellen Keller  

en van James Tyler Kent.  
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