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Inhoud van Editie 92 – December 2015.  

 

• Pag. 2–3: Swedenborg – the strange one. (zie ook pag.24) 

Twee pagina’s uit de getekende Swedenborg biografie, met Engelse tekst door 

Christopher Hasler en tekeningen van John Kaczmarczyk.  

 

• Pag. 4–11: Vervolg over: De Grootste Mens en over de overeenstemming, 

hier over de overeenstemming van het oog en van het licht, met de Grootste 

Mens. Gedenkwaardigheden aan het einde van de hoofdstukken 33 en 34 van 

de Hemelse Verborgenheden. 

 

• Pag. 12–13: Geïnspireerd door Hemel en Hel schreef Claudia Koole  

een reeks kinderverhalen getiteld: ‘Hemel op aarde met Klaartje’, drie ervan 

staan afgedrukt in deze editie. Dit is de eerste keer in 23 jaargangen dat een 

Nederlandse tekst speciaal voor kinderen in dit tijdschrift kan worden afge-

drukt. Uiteraard wordt uw mening hierover op prijs gesteld. 

 

• Pag. 14–18: Vervolg over: De Grootste Mens en over de overeenstemming, 

hier over de overeenstemming van de reuk en van de neusvleugels daarmee. 

Gedenkwaardigheid aan het einde van de hoofdstukken 35 van de Hemelse 

Verborgenheden. 

 

• Pag. 19–21: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen. 

Vervolg met de nummers 519–531 uit Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’. 

 

• Pag. 22–23: Wetenswaardigheden over Hemelse Verborgenheden. 

 

• Pag. 24: Nieuws en Berichten. 

Verslag Nieuwe Kerk Weekeinde. ZA/ZO - 10/11 Oktober 2015.  
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De redactie wenst alle 

lezers en abonnees een 

voorspoedig en gelukkig 

nieuw jaar toe. 

Wij hopen ook in de 

volgende jaargang op uw 

belangstelling en steun 

bij de verspreiding van 

Swedenborgs gedachte-

goed. 
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