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Pag 13 t/m 18 - Swedenborg Epos - Deel 3 - Hoofdstuk 27 - Hemelse Verborgenheden.  

pag. 19 t/m 23 - Trefwoordenregister van veel gebruikte woorden in de geschriften van Swedenborg. 

pag. 24  - Nieuws en Berichten.   
   
 

Graaf Von Hőpken over Swedenborgs godsdienst: 

 

"...Ik heb eens tegen de Koning gezegd dat, als er ooit een nieuwe 

kolonie gesticht zou moeten worden, geen godsdienst beter kon zijn 

als de heersende en gevestigde, dan die welke Swedenborg noteerde 

als de uit de Heilige Schrift ontwikkelde; en dit om twee redenen: 

(1) Deze godsdienst, verkieslijker en op een hogere trap staande 

dan enige andere, moet de eerlijkste en ijverigste onderdanen 

voortbrengen; want deze godsdienst plaatst de aanbidding van God 

op de juiste wijze in nutten. 

(2) Hij veroorzaakt de minste vrees voor de dood, daar deze 

godsdienst de dood als louter overgang beschouwt van de ene staat 

naar de andere, van een slechtere naar een betere situatie; ja uit zijn 

beginselen zie ik op de dood neer alsof die van nauwelijks enig 

groter moment is dan het drinken van een glas water.  

Ik ben van de waarheid van Swedenborgs leer overtuigd geworden door deze argumenten in het bijzonder; 

namelijk, dat Een de auteur is van ieder ding en dat niet een afzonderlijk persoon de Schepper is en een 

ander de Auteur van de godsdienst; dat er in ieder ding drie gradaties zijn en dat deze tot in eeuwigheid 

voortduren - de geschiedenis van de schepping is onverklaarbaar, tenzij in de geestelijke zin verklaard. 

Wij kunnen van de godsdienst, die Swedenborg in zijn geschriften uit het Woord van God heeft 

ontwikkeld, met Gamaliël zeggen: 'Indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, maar indien het uit 

mensen is, zo zal het gebroken worden.' 

Höpken. (Tafel, II, 416) 
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