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Swedenborgs laatste grote theologische werk was: Ware Christelijke Religie - 

Vera Christiana Religio. Het werd door hem in 1771 uitgegeven te Amster-

dam, als ‘… bevattende de gehele theologie van de Nieuwe Kerk …’ 

Deze titel is het dikste boekwerk onder de klassieke Nederlandse vertalingen, 

het telt maar liefst 851 paragrafen over 1179 bladzijden in één band. 

 

In de kolommen van Swedenborgiana werden al vele losse nummers en ge-

denkwaardigheden gepubliceerd in de voorbije jaren, maar voor de gehele 

publicatie van een dergelijk lijvig boekwerk leent zich het tijdschrift niet. 

In deze editie van Swedenborgiana staan de nummers 1 t/m 11 afgedrukt, 

‘over het Geloof van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Kerk’, en wordt een 

begin gemaakt met hoofdstuk 1, over God de Schepper en over de Eénheid van 

God. 

De vertaling in modern Nederlands is wederom van Henk Weevers, die zich 

heeft voorgenomen de gehele tekst te digitaliseren. 

Het Swedenborg Boekhuis gaat deze volledige vertaling van Ware Christelijke 

Religie stapsgewijze per email verspreiden aan belangstellenden, en daarna 

publiceren in de Digitale Swedenborg Bibliotheek op www.swedenborg.nl.  

Om vanaf April 2010 ieder weekeinde een reeks nummers uit deze belang-

wekkende publicatie per email te ontvangen, kunt u zich aanmelden via: cita-

ten@swedenborg.nl. Het email abonnement is gratis. 
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Inhoudsopgave Editie 70 – 2 010. 

 

Pag. 2-6: Swedenborgs Geestelijk Dagboek – de nummers 262-287. 

Pag. 7-12: Uit Swedenborgs Apocalyps Onthuld, een uittreksel samengesteld 

door Jan Ham, die de geestelijke betekenis in de verzen uit de Onthulde Open-

baring heeft samengevoegd in één tekst. 

In deze editie staat de hoofdstukken 3 en 4 uit die studie, gevolgd door de be-

treffende Gedenkwaardigheden uit de Apocalyps Onthuld [n. 224 en 255]. 

Pag. 13-17: Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid, n. 119-

145, in vervolg op de vorige editie.  

Pag.18-22: Ware Christelijke Religie de nummers 1-11. 

Pag. 23: Vragen, antwoorden en bevestigingen uit Swedenborgs geschriften.  

Bron: Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk door Durban Odhner. 

Pag. 24: Nieuws en Berichten.  

 

 

 

“Ik heb gezien,  

gehoord én gevoeld.” 

 
HV 68. 
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