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Proficiat
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Emanuel Swedenborg
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Inhoudsopgave: Editie 84 – December 2013:
• Pag. 2-4: NEGEN VRAGEN over de DRIEVULDIGHEID,
door Thomas Hartley, en de antwoorden op die vragen,
door Emanuel Swedenborg.
• Pag. 5: Voorrede tot De Canons van de Nieuwe Kerk
In deze editie speciale aandacht
voor de leringen over de Goddelijke Drievuldigheid, die in de
geschiedenis van het Christendom tot veel verschillen van
inzicht en zelfs tot godsdienstoorlogen hebben geleid.
Sinds het concilie van Nicea
(±325) belijden de katholieken,
dat er één God is en er drie goddelijke personen zijn.
In protestantse kringen variëren
de leringen enorm.
“Luther en Melanchton leren, dat in Christus de Mens God en God
Mens is, en dit is ook volgens de Heilige Schrift; zie WCR n.137.
Calvijn loochende dit, en bevestigde alleen dat Christus God en Mens
is.” Aldus Swedenborg in antwoord op vragen.
En omdat deze vraagstukken de kern van het christelijke geloof vormen
besteedde hij er vervolgens een speciale verhandeling aan getiteld: Canons
van de Nieuwe Kerk.
• Pag. 6-8: het laatste deel van de samenvatting van de Innerlijke Zin van
de Apocalyps in hoofdstuk 21 en 22.
• Pag. 9-12: Gedenkwaardigheid aan het einde van hoofdstuk 20 in de
Hemelse Verborgenheden, die handelt over de staat en het lot in het
andere leven van de natiën en volken die buiten de Kerk geboren zijn.
• Pag. 13: Over Cicero in Hemel en Hel.
• Pag. 14-20: De publikatie van het boek Engelenwijsheid, wordt voortgezet
met de nummers 371-393 uit het vijfde deel, waar uiteengezet wordt:
‘dat alle dingen van het gemoed betrekking hebben op de wil en het verstand,
en alle dingen van het lichaam op het hart en de long.’
• Pag. 21-23: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen
uit Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’, de nummers 412 – 425.
• Pag. 24: Nieuws en berichten.
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