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DE  DIGITALE  SWEDENBORG  BIBLIOTHEEK – WWW.SWEDENBORG.NL – IS  ALTIJD  OPEN ! 

  “Het geweten is Gods  

   aanwezigheid in mensen.” 
 

 
 

‘Concience is God’s presence in people.’ 

Krijttekening op het plaveisel door een 

onbekende Amerikaanse tekenaar. 

 

 

Inhoudsopgave Editie 98. 

 

• 2-7  Vervolg over de invloeiing en over het verkeer van de ziel  

  en het lichaam – uit Hemelse Verborgenheden hoofdstuk 48. 

• 8-10 De hemel naar de aarde brengen – lezing door Michael Gladish.  

• 11-13 Vincents Voorzienigheid – over het schilderij De Sterrennacht  

  door van Vincent van Gogh 1889, en een relatie met  

  Swedenborg;  samengesteld door Claudia Koole.  

• 14-16 Swedenborg – the strange one – vervolg met drie pagina’s uit  

  de getekende Swedenborg biografie. 

• 17-23 Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen, vervolg  met  

  de nrs. 594 – 634 uit Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’. 

•  24  Swedenborgs invloed op bekende personen. 

In deze editie wordt op verschillende pagina’s aandacht besteed 

aan Swedenborgs invloed op bekende personen. 

  • Fjodor Dostojevsky – Russische schrijver en filosoof (p.7), 

  • Arthur Schopenhauer – Duitse idealistische filosoof (p.7), 

  • Paul Valery – Franse dichter (p.23), 

  • Coventry Patmore – Engelse dichter (p.24) 

  • Alfred Lord Tennyson – Engelse dichter (p.24) 

  • Walt Whitman – Amerikaanse dichter (p.24) 

  • Immanuel Kant – Duitse idealistische filosoof (p.24) 

 

 

De doelstellingen van SWEDENBORGIANA zijn:  

Het bevorderen van de bekendheid vàn en de belangstelling vóór de  

inhoud van de werken van Emanuel Swedenborg, en voor de verspreiding 

ervan in het Nederlandstalige met ieder middel dat daartoe dienstig is. 

Iedere bijdrage, inhoudelijk of materieel, ter verwezenlijking van dit doel 

zal ten zeerste op prijs worden gesteld. 

 

 

 

Excuses voor de misdruk van de vorige editie van  

Swedenborgiana! 

Onbedoeld was het binnenwerk van de maart editie op wit 

papier gedrukt in plaats van de gebruikelijke crème kleur. 
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