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Aan het werk van de Nederlandse kunstenaar
Philippe Smit (1887-1948),
over wie in Swedenborgiana
(editie September 2015) een
uitgebreid artikel stond, is
een prachtige website gewijd,
getiteld: The Complete
Works of Philippe Smit.
De catalogus omvat alle tot
nu toe bekende werken, een
biografie en andere wetenswaardigheden, zie
www.philippesmit.com.

UNIVERSELE DINGEN
TEN AANZIEN VAN
HET HUWELIJK

Zelfportret

Op onderstaande foto staat de huidige kapel van The
Lord’s New Church which is Nova Hierosolyma in Bryn
Athyn USA afgebeeld, die oorspronkelijk gebouwd werd
als atelier voor Philippe Smit.

The Lord’s New Church leert dat:
De Heer Jezus Christus is Eén en dat Hij de enige God is
van hemel en aarde.
Wij moeten goede daden verrichten; dit gebeurt wanneer
we vermijden wat schadelijk is voor onze naasten en
doen wat nuttig voor hen is.
Mensen zijn geschapen om nutten te zijn en het hemelse
leven bestaat erin te doen wat van nut is voor anderen.
Mensen leven na de dood in de hemel of in de hel.
De Heer veroordeelt niet; mensen zijn in vrijheid. Door
de levens die ze leven en de keuzes die ze maken, kiezen
mensen ervoor om te leven in de ervaring die ze creëren.
Het kiezen van het goede leidt tot de hemel, het kiezen
van het kwade leidt naar de hel.
In de hemel bestaat het huwelijk; wanneer er echte liefde is, is het huwelijk eeuwig en gaat verder in de hemel.
De wederkomst van de Heer heeft plaatsgevonden; de
Heer zei dat Hij terug zou komen in Geest en in Waarheid.
De wederkomst van de Heer is dat Hij in een nieuwe
openbaring komt, die de mensen over Hem leert, over
Zijn woord, over het leven na de dood en nog vele andere
waarheden uit Zijn Woord.
_____________________________________________

209. Ten aanzien van het huwelijk zijn er zeer vele onderwerpen en indien deze in het bijzonder werden behandeld, dan zou dit werkje tot een lijvig boekdeel aanzwellen; in het bijzonder immers kan er worden gehandeld
over de gelijkheid en de ongelijkheid tussen de echtelieden; over de verheffing van de natuurlijke echtelijke
liefde tot de geestelijke echtelijke liefde en over de verbinding daarvan; over de toename van de ene en de afname van de andere; over de verscheidenheid en de afwijkingen van beide; over het inzicht van de vrouwenechtgenoten; over de universele echtelijke sfeer uit de hemel en over de daaraan tegenovergestelde sfeer uit de hel;
en over de invloeiing en de opneming van die sferen; en
nog verscheidene andere zaken; en indien deze dingen afzonderlijk zouden worden uiteengezet, zou dit werk dus
tot zo’n omvangrijk boekwerk uitdijen dat het de lezer
zou vermoeien.
Om deze reden en om onnodige uitweidingen te vermijden, worden die zaken samengetrokken tot de universele
dingen ten aanzien van het huwelijk.
Maar deze zullen, evenals de voorafgaande in artikelen
worden onderverdeeld, namelijk:
• Dat de eigenlijke zin van de echtelijke liefde de zin
van de tast is.
• Dat bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn,
het vermogen van wijs zijn groeit; maar dat dit bij
hen die niet in de echtelijke liefde zijn, afneemt.
• Dat bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, de
vreugde van de samenwoning groeit; maar dat deze
bij hen die niet in de echtelijke liefde zijn, afneemt.
• Dat bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, de
verbinding van het gemoed groeit en daarmee de
vriendschap; maar dat die bij hen die niet in de echtelijke liefde zijn, afneemt.
• Dat zij die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, aanhoudend één mens willen zijn; maar dat zij die niet
in de echtelijke liefde zijn, twee willen zijn.
• Dat zij die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, in het
huwelijk het eeuwige beogen; omgekeerd echter zij
die niet in de echtelijke liefde zijn.
• Dat de echtelijke liefde zetelt bij de kuise vrouwenechtgenoten, maar dat hun liefde evenwel afhangt
van de mannen-echtgenoten.
• Dat het inzicht van de vrouwen in zich is bescheiden,
keurig, vreedzaam, meegaand, week, teer; maar dat
het inzicht van de mannen in zich is ernstig, ruw,
hard, onstuimig en de ongebondenheid liefhebbend.
• Dat de vrouwen-echtgenoten de banden van het huwelijk liefhebben als slechts de mannen die banden
liefhebben.
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Dat de vrouwen-echtgenoten in geen opwekking zijn
zoals de mannen; maar dat zij een staat van voorbereiding tot opneming hebben.
Dat mannen overvloed hebben volgens de liefde om
de ware dingen van hun wijsheid voort te planten en
volgens de liefde om nutten te doen.
Dat de bepalingen zijn naar de wensen van de echtgenoot.
Dat er een echtelijke sfeer is die uit de Heer door de
hemel invloeit in alle en de afzonderlijke dingen van
het heelal tot aan de laatsten ervan.
Dat deze sfeer wordt opgenomen door het vrouwelijk
geslacht en door hen wordt overgedragen op het
manlijk geslacht en niet omgekeerd.
Dat waar de waarlijk echtelijke liefde is, deze sfeer
wordt opgenomen door de echtgenote en enig en alleen door middel van de echtgenote door de echtgenoot.
Dat waar geen echtelijke liefde is, die sfeer weliswaar wordt opgenomen door de echtgenote, maar
niet door de echtgenoot door middel van haar.
Dat er waarlijk echtelijke liefde kan bestaan bij één
van de echtelieden en niet tegelijk bij de ander.
Dat er verschillende gelijkheden en verschillende ongelijkheden, zowel innerlijk als uitwendig, bij de echtelieden zijn.
Dat de verschillende gelijkheden kunnen worden verbonden, maar niet met de ongelijkheden.
Dat de Heer voor hen die de waarlijk echtelijke liefde
verlangen, voorziet in de gelijkheden en dat Hij, indien zij er niet is op aarde, daarin voorziet in de hemelen.
Dat de mens naar gelang van het ontbreken en het
verliezen van de echtelijke liefde, tot de natuur van
het dier nadert.

Nu volgt de ontvouwing van deze dingen.
210. I. Dat de eigenlijke zin van de echtelijke liefde de zin
van de tast is.
Iedere liefde heeft haar zin;
‣ de liefde van te zien uit de liefde van te verstaan, heeft
de zin van het gezicht en de bekoringen ervan zijn symmetrie en schoonheid;
‣ de liefde van te horen uit de liefde van te luisteren en te
gehoorzamen, heeft de zin van het gehoor en de bekoring
ervan is de harmonie;
‣ de liefde van de dingen te leren kennen die rondvloeien
in de lucht uit de liefde van te doorvatten, heeft de zin
van de reuk en de bekoringen ervan zijn aangename geuren;
‣ de liefde van zich te voeden uit de liefde van zich te
doordrenken met de goede en de ware dingen, heeft de

zin van de smaak en de verkwikkingen ervan zijn lekkernijen;
‣ de liefde van voorwerpen te leren kennen uit de liefde
van rondom schouwen en zich te beschermen, heeft de
zin van de tast en de bekoringen ervan zijn de prikkelingen en strelingen.
Dat de liefde van zich te verbinden met de gelijke uit de
liefde van het goede en het ware te verenigen, de zin van
de tast heeft, komt omdat die zin de gemeenschappelijke
van alle zinnen is en vandaar alle bijdragen daaruit trekt.
Dat deze liefde alle hier genoemde in gemeenschap met
zichzelf brengt en de bekoringen ervan aan zich toekent,
is bekend.
Dat de zin van de tast aan de echtelijke liefde is toegewezen en dat die de eigenlijke zin ervan is, blijkt uit geheel
het spel ervan en uit de verhoging van de fijnheden ervan
tot het toppunt van kostelijkheid.
Maar het wordt aan de minnaars overgelaten om deze gedachten meer uitgebreid te behandelen.
211. II. Dat bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde
zijn, het vermogen van wijs zijn groeit; maar dat dit bij
hen die niet in de echtelijke liefde zijn, afneemt.
Dat het vermogen van wijs zijn bij hen die in de waarlijk
echtelijke liefde zijn, groeit, komt omdat deze liefde uit
de wijsheid en volgens die, bij de echtelieden is, zoals in
de verhandelingen die hieraan voorafgaan, met voldoende redenen is getoond; en verder omdat de zin van
die liefde de tast is en deze algemeen is aan alle zinnen
en eveneens vol van genietingen, vandaar opent zij de innerlijke dingen van het gemoed naarmate zij de innerlijke
dingen van de zinnen opent en daarmee de organische
dingen van het gehele lichaam.
Daaruit volgt dat zij die in de liefde zijn, niets méér liefhebben dan wijs te zijn; want de mens is wijs voor zoveel
als de innerlijke dingen van zijn gemoed zijn geopend.
Door de opening immers worden de gedachten van het
verstand in een hoger licht verheven en de aandoeningen
van de wil in een hogere warmte; en het hogere licht is
de wijsheid en de hogere warmte is de liefde ervan.
De geestelijke verrukkingen verbonden met de natuurlijke genietingen, die diegenen hebben die in de waarlijk
echtelijke liefde zijn, maken de toegenegenheid en vandaar het vermogen van wijs zijn.
Vandaar komt het dat de engelen de echtelijke liefde volgens de wijsheid hebben en de aanwassingen van die
liefde en tevens de verrukkingen ervan, volgens de aanwassingen van de wijsheid en dat de geestelijke nakomelingen die uit hun huwelijken worden geboren, zulke dingen zijn die van de wijsheid zijn uit de vader en die van
de liefde zijn uit de moeder, die zij liefhebben vanuit de
geestelijke ouderlijke liefde; en deze liefde voegt zich toe
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aan hun echtelijke liefde en aanhoudend verheft zij die en
verbindt zij hen.
212. Het tegendeel vindt plaats bij hen die niet in enige
echtelijke liefde uit niet enige liefde van de wijsheid zijn;
dezen gaan niet een huwelijk in, tenzij ook met de bedoeling van wellust; en dit doel heeft ook de liefde in zich
van waanzinnig te zijn; elk doel immers is in zich beschouwd liefde en wellust in haar geestelijke oorsprong
is waanzin.
Onder waanzin wordt verstaan het fantaseren van het gemoed vanuit valse dingen en de hoogste mate van ijlen is
het bazelen van het gemoed vanuit vervalste waarheden
totdat men gelooft dat deze wijsheid zijn.
Dat dezen tegen de echtelijke liefde zijn, daarvan wordt
een klaarblijkende bevestiging of een overtuigend bewijs
gegeven in de geestelijke wereld; daar vluchten zij bij de
eerste geur van de echtelijke liefde, in holen en sluiten
die toe; en indien deze worden geopend, zijn zij razend
zoals de krankzinnigen in de wereld.
213. III. Dat bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde
zijn, de vreugde van de samenwoning groeit; maar dat
deze bij hen die niet in de echtelijke liefde zijn, afneemt.
Dat de vreugde van de samenwoning
groeit bij degenen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, komt omdat zij elkaar
wederzijds liefhebben met elke zin; de
echtgenote ziet niet iets beminnelijker
dan haar man en de man eender van zijn
kant; ja zelfs horen, ruiken en betasten
zij ook niet iets beminnelijker; vandaar
hebben zij de vreugde van de samenwoning in huis, kamer en bed.
Dat dit zo is, daarin kunnen mannenechtgenoten u bevestigen uit de eerste
genietingen van het huwelijk, die in volheid zijn, omdat de echtgenote alleen,
uit het gehele geslacht, wordt geliefd.
Dat het tegendeel het geval is voor hen
die niet in enige echtelijke liefde zijn, is
bekend.
214. IV. Dat bij hen die in de waarlijk
echtelijke liefde zijn, de verbinding van
het gemoed groeit in daarmee de vriendschap; maar dat die bij hen die niet in
de echtelijke liefde zijn, afneemt.
Dat de verbinding van het gemoed bij
hen die in de waarlijk echtelijke liefde
zijn, groeit, is aangetoond in het hoofdstuk waarin is gehandeld over de verbinding van de zielen en van het gemoed door het huwelijk, wat wordt

verstaan onder de woorden van de Heer ‘dat zij niet langer twee zijn maar één vlees’, nrs. 156-181.
Dat echter die verbinding groeit naarmate de vriendschap
zich verbindt met de liefde, heeft als oorzaak dat de
vriendschap als het ware het aangezicht van die liefde is
en eveneens als het ware de bekleding ervan is, want niet
alleen bindt zij zich aan de liefde zoals bekleding, maar
zij verbindt zich ook daarmee zoals een aangezicht.
De liefde die de vriendschap voorafgaat is eender aan de
geslachtelijke liefde, en deze liefde verwijdert zich na de
vervulde wens; maar de met de vriendschap verbonden
liefde blijft na de vervulde wens en eveneens wordt zij
verstevigd; zij treedt ook innerlijk in de borst binnen; de
vriendschap leidt haar binnen en maakt haar waarlijk echtelijk; en dan maakt die liefde die vriendschap ook echtelijk en deze verschilt zeer van de vriendschap van elke
andere liefde; zij is immers vol.
Dat het tegendeel plaatsvindt bij hen die niet in de echtelijke liefde zijn, is bekend.
Bij dezen treedt de eerste vriendschap, die in de tijd van
de verloving en daarop in de eerste dagen na de bruiloft
was ingeboezemd, meer en meer van de innerlijke dingen
van het gemoed terug en daaruit wijkt zij geleidelijk tenslotte tot de huid terug; en bij hen die aan scheidingen
denken, verdwijnt zij geheel en al.
Maar bij hen die niet aan scheiding denken, blijft de
liefde in de uitwendige dingen, maar wordt koud in de
innerlijke dingen.
215. Dat zij die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, aanhoudend één mens willen zijn; maar dat zij die niet in de
echtelijke liefde zijn, twee willen zijn.
De echtelijke liefde in haar wezen is niet iets anders dan
dat twee één willen zijn, dat wil zeggen, dat zij willen dat
de twee levens één leven worden.
Die wil is het voortdurende streven van die liefde, waaruit alle verwerkelijking ervan voortvloeit; dat het streven
het wezen zelf van de beweging is en dat de wil het levende streven bij de mens is, staat vast uit de navorsingen
van de filosofen en het blijkt eveneens voor hen die zich
met gescherpt denkvermogen in beschouwingen verdiepen.
Daaruit volgt ook dat zij die in de waarlijk echtelijke
liefde zijn, aanhoudend daarnaar streven één mens te zijn,
dat wil zeggen, dit willen.
Dat het tegendeel het geval is bij hen die niet in de echtelijke liefde zijn, weten zijzelf terdege; en omdat dezen
aanhoudend zich twee denken vanwege het niet éénzijn
van ziel en gemoed, vatten zij het daarom ook niet wat er
wordt verstaan onder de woorden van de Heer ‘dat zij niet
langer twee zijn, maar één vlees’, (Mattheüs 19:6).
216. VI. Dat zij die in de waarlijk echtelijke liefde zijn,
in hun huwelijk het eeuwige beogen; omgekeerd echter
zij die niet in de echtelijke liefde zijn.

____________________________________________________________________________________________
Swedenborgiana – tijdschrift voor Swedenborg publicaties – Editie 108 – December 2019.
4

uit: Echtelijke Liefde – hoofdstuk 10.

________________________________________________________________________________________
Dat zij die in de waarlijk echtelijke liefde zijn, het eeuwige beogen, komt omdat in die liefde de eeuwigheid is;
en de eeuwigheid ervan is daarom zodanig omdat die
liefde bij de echtgenote en de wijsheid bij de echtgenoot,
groeit tot in het eeuwige; en in die groei of voortgang treden de echtelieden dieper en dieper binnen in de zegeningen van de hemel, die de wijsheid van hen en tegelijk de
liefde ervan in zich bewaren; en daarom, indien de idee
van het eeuwige werd uitgerukt of wegens de een of andere oorzaak weggleed, dan zou het zijn alsof zij uit de
hemel werden neergeworpen.
Hoedanig de staat is van de echtelieden in de hemel als
aan hun gemoed de idee van het eeuwige ontvalt en in de
plaats daarvan de idee van het tijdelijke invalt, werd bij
mij duidelijk door deze ondervinding: eens waren twee
echtelieden krachtens gegeven toestemming bij mij uit de
hemel en toen werd van hen door een bepaalde geraffineerd sprekende duistere geest de idee van het eeuwige
ten aanzien van het huwelijk weggenomen, nadat die was
weggenomen, begonnen zij te weeklagen en zeiden dat
zij niet langer zouden kunnen leven en dat zij zich gekweld voelden op een wijze die zij nooit eerder hadden
gevoeld; toen dit doorvat was door de mede-engelen in
de hemel, werd de duisterling verwijderd en neergeworpen; nadat dit had plaatsgevonden, kwam bij hen direct
de idee van het eeuwige terug, ten gevolge waarvan zij
met de vreugde van het hart werden verblijd en elkaar
wederzijds allertederst omhelsden.
Behalve deze dingen hoorde ik twee echtelieden die over
hun huwelijk nu eens de idee van het eeuwige koesterden
en dan weer de idee van het tijdelijke; de oorzaak ervan
was deze, dat zij innerlijk ongelijk waren.
Wanneer zij in de idee van het eeuwige waren, waren zij
beiden verblijd, maar wanneer zij in de idee van het tijdelijke waren, zeiden zij: ‘Het is niet langer een huwelijk’.
En de echtgenote zei: ‘Ik ben niet langer een echtgenote,
maar een bedgenote.’
En de man zei: ‘Ik ben niet langer een echtgenoot, maar
een echtbreker.’
En daarom ging de man, toen hun innerlijke ongelijkheid
aan hen werd geopend, van de vrouw weg en de vrouw
van de man; maar daarna werden zij, omdat de een en de
ander de idee van het eeuwige ten aanzien van het huwelijk had gehad, vergezelschapt met hun gelijken.
Hieruit kan men duidelijk zien dat zij die in de waarlijk
echtelijke liefde zijn, het eeuwige beogen; en dat zij, indien dit uit de binnenste dingen ontglipt aan het denken,
zij uit elkaar gaan ten aanzien van de echtelijke liefde,
hoezeer het ook niet tegelijk ten aanzien van de vriendschap het geval mag zijn; deze woont immers in de uiterlijke en uitwendige dingen; de echtelijke liefde echter in
de innerlijke dingen.
Hetzelfde is het geval in de huwelijken op aarde; de echtelieden daar denken als zij elkaar teder liefhebben, het

eeuwige ten aanzien van het verbond en volstrekt niet iets
ten aanzien van het einde ervan door de dood en als zij
hierover denken, voelen zij smart, totdat zij opnieuw
worden opgebeurd door de hoop bij de gedachte aan de
voortzetting ervan na het overlijden.
216 (a). VII. Dat de echtelijke liefde zetelt bij de kuise
vrouwen-echtgenoten, maar dat hun liefde evenwel afhangt van de mannen-echtgenoten.
De oorzaak hiervan is de volgende dat vrouwen-echtgenoten als liefden geboren zijn en het aan hen is ingeënt
één te willen zijn met de mannen-echtgenoten en zij uit
deze gedachte van hun wil aanhoudend hun liefde voeden; en daarom zou terugtreden van het streven om zich
met de mannen-echtgenoten te verenigen een terugtreden
van zichzelf zijn; anders de mannen-echtgenoten, omdat
dezen niet als liefden zijn geboren, maar als de opnemenden van die liefde van de vrouwen-echtgenoten, treden
daarom, voor zoveel als zij die liefde opnemen, de vrouwen-echtgenoten met hun liefde binnen, maar voor zoveel als zij niet opnemen, staan de vrouwen-echtgenoten
met hun liefde buiten en wachten zij af.
Maar dit vindt plaats bij de kuise vrouwen-echtgenoten;
en is anders bij de onkuise.
Hieruit staat vast dat de echtelijke liefde zetelt bij de
vrouwen-echtgenoten, maar dat hun liefde afhangt van de
mannen-echtgenoten.
217.VIII. Dat het inzicht van de vrouwen in zich is bescheiden, fatsoenlijk, vreedzaam, meegaand, week, teer;
maar dat het inzicht van de mannen in zich is ernstig,
ruw, hard, onstuimig en de ongebondenheid liefhebbend.
Dat vrouwen zodanig zijn en zodanig de mannen, blijkt
duidelijk uit het lichaam, het aangezicht, de klank, de
spraak, het gebaar en de zeden van de een en de ander.
‣ Uit het lichaam: dat mannen hard van huid en vlees zijn,
de vrouwen echter week.
‣ Uit het aangezicht: dat mannen harder, strakker, ruwer,
taniger en ook bebaard, dus minder schoon van aangezicht zijn, de vrouwen echter zachter, weker, teerder,
blanker van aangezicht, en vandaar schoonheden.
‣ Uit de klank: dat deze bij mannen zwaar is, bij vrouwen
echter teer.
‣ Uit de spraak: dat deze bij mannen de ongebondenheid
liefheeft en onstuimig is, bij vrouwen echter bescheiden
en vreedzaam.
‣ Uit het gebaar: dat dit bij mannen sterker en fermer is,
bij vrouwen echter zwakker en weifelender.
‣ Uit de zeden: dat deze bij mannen ongemanierder zijn,
bij vrouwen echter beschaafder.
Hoezeer uit geboorte zelf de gemoedsaard van de mannen
verschilt van die van de vrouwen, bleek mij duidelijk bij
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het toekijken van jongens en meisjes in hun
groepjes; ik zag enige malen door een venster
in een grote stad op straat, waar er meer dan
twintig zich elke dag verzamelden; daar
speelden de jongens volgens de hun meegeboren inborst samen door herrie te maken, te
schreeuwen, te vechten, te slaan, met stenen
naar de anderen te gooien; maar de meisjes
zaten vreedzaam aan de deuren van de huizen, sommigen te spelen met kleine kinderen
of met poppen die zij aankleedden, sommige
op lapjes linnen naaiend, sommige elkaar
zoenend; en wat mij verwonderde, toch keken zij met welgevallen naar de jongens die
zo aan het stoeien waren.
Hieruit kon ik duidelijk zien dat de man als
verstand wordt geboren en de vrouw als
liefde; en hoedanig het verstand is en hoedanig de liefde is in de beginselen; en zo hoedanig het verstand van de man zou zijn in de
voortgang zonder de verbinding met de vrouwelijke liefde en daardoor met de echtelijke.
218. IX. Dat de vrouwen-echtgenoten de
banden van het huwelijk liefhebben
als slechts de mannen die banden liefhebben.
Dit volgt uit de dingen die gezegd zijn in het voorgaande
artikel. Daarbij komt dat de vrouwen-echtgenoten krachtens het ingeënte echtgenoten willen zijn en echtgenoten
genoemd willen worden; dit is voor haar een naam van
onderscheiding en eer; en daarom hebben zij de banden
van het huwelijk lief; en omdat de kuise vrouwen-echtgenoten niet slechts in naam, maar daadwerkelijk echtgenoten willen zijn en dit plaatsvindt door een steeds nauwere binding met de mannen-echtgenoten, hebben zij
daarom de banden van het huwelijk lief vanwege de versterking van het verbond ervan en wel des te meer naar
gelang zij door de mannen-echtgenoten worden wedergeliefd, of wat hetzelfde is, naar gelang de mannen die banden liefhebben.
219. X. Dat de vrouwen-echtgenoten in geen staat van
opwinding zijn zoals de mannen; maar dat zij een staat
van voorbereiding tot opneming hebben.
Dat mannen zaadgeving hebben en vandaar opwinding
en dat vrouwen deze niet hebben, omdat zij de opwinding
niet hebben maar de opneming is duidelijk.
Dat vrouwen echter een staat van voorbereiding tot de
opneming hebben en zo tot de ontvangenis, deel ik mee
uit de dingen die ik gehoord heb.
Hoedanig echter deze staat voor vrouwen is, is niet geoorloofd te beschrijven en het is eveneens aan hen alleen
bekend.

Of echter hun liefde als zij in die staat zijn, hen verkwikt
of dat zij het onverkwikkelijk vinden, zoals sommigen
zeggen, daaraan wordt door hen geen ruchtbaarheid gegeven.
Dit alleen is in het gewone leven bekend dat het de echtgenoot niet is geoorloofd, tot de echtgenote te zeggen dat
hij kan en niet wil; zo immers wordt de staat van opneming, die wordt voorbereid volgens de staat van de echtgenoot dat hij kan, danig gekwetst.
220. XI. Dat mannen de mogelijkheid hebben volgens de
liefde om de ware dingen van hun wijsheid voort te planten en volgens de liefde om nutten te doen.
Dat dit zo is, is een van de verborgenheden die aan de
Ouden bekend zijn geweest en heden ten dage verloren
zijn gegaan.
De Ouden hebben geweten dat alle en de afzonderlijke
dingen die in het lichaam plaatsvinden, uit geestelijke
oorsprong plaatsvinden; zoals dat uit de wil, die in zich
geestelijk is, de handelingen vloeien; dat uit het denken,
dat ook geestelijk is, de spraak vloeit; en verder dat het
natuurlijk gezicht is uit het geestelijk gezicht, namelijk
het verstand; het natuurlijk gehoor uit het geestelijk gehoor, te weten de aandacht van het verstand en tegelijk
de aanpassing van de wil; en de natuurlijke reuk uit de
geestelijke reuk, namelijk het doorvatten; enzovoort.
Dat eender de manlijke zaadgeving uit geestelijke oorsprong is, hebben de Ouden gezien; dat die is uit de ware
dingen waaruit het verstand bestaat, hebben zij uit tal van
bewijsstukken zowel van de rede als van de ondervinding, geconcludeerd.
En zij zeiden dat niets anders wordt opgenomen door het
manlijke uit het geestelijk huwelijk, namelijk dat van het
goede en het ware, dat invloeit in alle en de afzonderlijke
dingen van het heelal, dan het ware en dat wat op het ware
betrekking heeft; en dat dit in de voortgang in het lichaam
tot zaad wordt gevormd; en dat het daarvandaan is dat de
zaden, geestelijk verstaan, de ware dingen zijn.
Ten aanzien van de formering zeiden zij dat de manlijke
ziel, omdat die verstandelijk is en dus het ware is; het
verstandelijke immers is niet iets anders; en daarom
daalt, als de ziel neerdaalt, ook het ware neer; dat dit daardoor plaatsvindt dat de ziel, die het binnenste van de
mens en van ieder dier is en in haar wezen geestelijk is,
krachtens de ingeënte drang van de voortplanting van
zich, bij het neerdalen volgt en zich wil voort scheppen
en dat wanneer dat gebeurt, de volledige ziel zich vormt
en zich bekleedt en zaad wordt; en dat dit duizenden en
duizenden malen kan plaatsvinden, omdat de ziel een
geestelijke substantie is, die geen uitbreiding heeft maar
vervulling en waaruit geen ontnemen is van een deel,
maar voortbrenging van het geheel zonder enig verlies
ervan.
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Vandaar komt het dat zij in de kleinste ontvangers, die de
zaden zijn, ten volle aanwezig is, zoals zij het ook is in
haar grootste ontvanger, dat het lichaam is.
Daar dus het ware van de ziel de oorsprong van het zaad
is, zo volgt dat mannen de mogelijkheid hebben volgens
de liefde om de ware dingen van hun wijsheid voort te
planten.
Dat deze ook is volgens de liefde om nutten te doen, komt
omdat de nutten de goede dingen zijn die de ware dingen
voortbrengen.
Ook in de wereld is het aan enigen bekend dat de ijverige
mens mogelijkheden heeft en niet de luiaard.
Ik heb gevraagd hoe uit de manlijke ziel het vrouwelijke
wordt voortgeplant en kreeg als antwoord dat het is uit
het verstandelijk goede, omdat dit in zijn wezen het ware
is; want het verstand kan denken dat dit of dat goed is,
dus dat het waar is dat iets goed is; anders de wil, deze
denkt niet het goede en het ware, maar heeft ze lief en
doet ze.
Dat daarom met de zonen in het Woord de ware dingen
worden aangeduid en met de dochters de goede dingen,
zie nr. 120; en dat met het zaad in het Woord het ware
wordt aangeduid in het werk ‘Apocalyps Onthuld’, nr.
565.
221. XII. Dat de bepalingen of beslissingen zijn naar de
wensen van de echtgenoot.
De oorzaak hiervan is dat bij mannen de eerdergenoemde
mogelijkheid is en dat deze bij hen varieert zowel volgens de staten van hun gemoed als volgens de staten van
hun lichaam; het verstand immers is niet zo bestendig in
zijn gedachten als de wil is in zijn aandoeningen; het verstand immers wordt nu eens omhoog en dan weer omlaag
gevoerd, nu eens is het in een serene en heldere staat en
dan weer in een woelige en duistere, nu eens in aangename onderwerpen en dan weer in onaangename; en omdat het gemoed als het handelt, ook in het lichaam is, zo
volgt dat dit eendere staten heeft.
Vandaar komt het dat de echtgenoot nu eens terugtreedt
van de intimiteit van de echtelijke liefde en dan weer tot
haar toetreedt en dat de overvloed in de ene staat wordt
weggetrokken en in de andere wordt hersteld.
Dit zijn de oorzaken dat beslissingen daartoe moeten
worden overgelaten aan de wensen van de echtgenoot.
Vandaar komt het dat de vrouwen-echtgenoten krachtens
de hun ingeënte wijsheid nooit tot iets aanmanen wat
zulke dingen betreft.
222. XIII. Dat er een echtelijke sfeer is die uit de Heer
door de hemel invloeit in alle en de afzonderlijke dingen
van het heelal tot aan de laatsten ervan.

Dat uit de Heer de Liefde en de Wijsheid voortgaan of
wat hetzelfde is, het Goede en het Ware, is eerder in het
betreffende hoofdstuk getoond.
Die twee gaan in het huwelijk aanhoudend uit de Heer
voort, omdat die Hijzelf zijn en uit Hemzelf alle dingen
zijn; en de dingen die uit Hem voortgaan, vullen het
heelal; want zonder Hem zou niets wat is ontstaan blijven
bestaan.
Het zijn verscheidene sferen die uit Hem voortgaan, zoals
de sfeer van de instandhouding van het geschapen heelal,
de sfeer van de bescherming van het goede en het ware
tegen het boze en het valse, de sfeer van de hervorming
en van de wederverwekking, de sfeer van onschuld en
vrede, de sfeer van barmhartigheid en genade en nog andere.
Maar de universele van alle is de echtelijke sfeer, omdat
deze ook de sfeer van de voortplanting is en zo bij uitnemendheid de sfeer van de instandhouding van het geschapen heelal door opeenvolgende verwekkingen.
Dat deze echtelijke sfeer het heelal vervult en doordringt
van eersten tot laatsten, blijkt uit de eerder getoonde zaken, namelijk dat er huwelijken zijn in de hemel en de
volmaaktste in de derde of hoogste hemel en dat zij behalve bij de mensen in alle domeinen van het dierenrijk
op aarde is, tot aan de wormen toe; en bovendien dat zij
is in alle domeinen van het plantenrijk, van de olijfbomen
en de palmbomen tot aan de grassprietjes toe.
Dat deze sfeer universeler is dan de sfeer van de warmte
en het licht die voortgaat uit de zon van onze wereld,
daarvan kan de rede worden overtuigd hierdoor dat zij
ook werkt bij afwezigheid van de warmte ervan, zoals in
de winter en bij afwezigheid van het licht ervan, zoals in
de nacht, vooral bij de mensen.
Dat zij dus zo werkt, komt omdat zij is uit de Zon van de
engelenhemel en daaruit is de bestendige verdeling van
de warmte en het licht, dat wil zeggen, de verbinding van
het goede en het ware; zij is immers in de aanhoudende
lente.
De veranderingen van het goede en het ware of van de
warmte en het licht ervan, zijn niet variaties ervan zoals
de variaties op aarde zijn en ten gevolge van de veranderingen van de warmte en het licht van de zon, maar zij
komen op uit de domeinen die opnemen.
223. XIV. Dat deze sfeer wordt opgenomen door het
vrouwelijk geslacht en door hen wordt overgedragen op
het manlijk geslacht en niet omgekeerd.
Dat bij het manlijke geslacht niet enige echtelijke liefde
is, maar dat zij alleen is bij het vrouwelijk geslacht en
door hen wordt overgedragen op het manlijke, heb ik uit
ondervinding bewezen gezien, nr. 161; waarbij zich ook
deze reden aansluit dat de manlijke vorm de verstandelijke vorm is en de vrouwelijke die van de wil; en de verstandelijke vorm kan niet warm worden met de echtelijke

____________________________________________________________________________________________
Swedenborgiana – tijdschrift voor Swedenborg publicaties – Editie 108 – December 2019.
7

uit: Echtelijke Liefde – hoofdstuk 10.

________________________________________________________________________________________
warmte uit zich, maar uit de verbindende warmte van iemand aan wie die vanaf de schepping is ingeplant, en dus
kan hij die liefde niet opnemen tenzij door de hem aangeboden vorm van de wil van de vrouw, omdat deze ook
de vorm van de liefde is.
Ditzelfde zou nog meer kunnen worden bevestigd uit het
huwelijk van het goede en het ware en voor de natuurlijke
mens uit het huwelijk van het hart en de long, omdat het
hart overeenstemt met de liefde en de long met het verstand, maar omdat bij de meeste mensen de wetenschap
hierover ontbreekt, zou de bevestiging ervan meer schaduw werpen dan verlichten.
Vanwege de overdracht van deze sfeer uit het vrouwelijk
geslacht in het manlijke komt het dat het gemoed ook ontvlamt bij de gedachte alleen over het geslacht.
Dat ook daarvandaan de voortplantende formering en zo
de opwekking is, volgt daaruit; want indien niet de
warmte tot het licht toetreedt op aarde, gedijt daar niets
en wordt niets opgewekt om daar iets tot vrucht te brengen.
224. XV. Dat waar de waarlijk echtelijke liefde is, deze
sfeer wordt opgenomen door de echtgenote en enig en alleen door middel van de echtgenote door de echtgenoot.
Dat die sfeer bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde
zijn, wordt opgenomen door de echtgenoot enig en alleen
door middel van de echtgenote, is heden ten dage een verborgenheid en toch is het in zich geen verborgenheid,
omdat de bruidegom en de pasgehuwde echtgenoot dit
kunnen weten; doet niet al wat voortgaat uit de bruid en
de pasgehuwde echtgenote echtelijk aan, niet echter dan
dat wat voortgaat uit anderen van het geslacht?
Het eendere is het geval met hen die in de waarlijk echtelijke liefde samenleven en omdat de sfeer van het leven
van eenieder, zowel de man als de vrouw, omstuwt, dicht
aan de borst en dun aan de rug, zo blijkt het waarvandaan
het komt dat mannen-echtgenoten die hun vrouwen-echtgenoten innig liefhebben, zich naar haar toekeren en haar
overdag met een toegenegen gezicht aanzien; en dat omgekeerd zij die hun vrouwen-echtgenoten niet liefhebben
zich van haar afkeren en haar overdag met een afgewende
blik overdenken.
Door de opneming van de echtelijke sfeer door de echtgenoot enig en alleen door middel van de echtgenote,
wordt de waarlijk echtelijke liefde gekend en onderkend
van de onechte, de valse en de koude echtelijke liefde.
225. XVI. Dat waar geen echtelijke liefde is, die sfeer
weliswaar wordt opgenomen door de echtgenote, maar
niet door de echtgenoot door middel van haar.
Deze in het heelal invloeiende echtelijke sfeer is in haar
oorsprong Goddelijk, in de voortgang in de hemel bij de
engelen is zij hemels en geestelijk en bij de mensen

natuurlijk, bij de dieren en de vogels, dierlijk, bij de wormen louter lichamelijk.
Bij de planten is zij van leven verstoken; en bovendien
varieert zij in de afzonderlijke domeinen volgens de vormen ervan.
Omdat nu die sfeer rechtstreeks wordt opgenomen door
het vrouwelijk geslacht en indirect door het manlijk geslacht en omdat zij wordt opgenomen volgens de vormen,
zo volgt daaruit dat die sfeer, die heilig is in haar oorsprong, kan worden verkeerd in een niet heilige in de diverse gebieden, ja zelfs ook omgekeerd in de tegengestelde.
De daaraan tegengestelde sfeer wordt lichtzinnig genoemd bij zodanige vrouwen en losbandig bij zodanige
mannen; en omdat dezen in de hel zijn, is deze sfeer van
daar.
Maar deze sfeer is ook van veel verscheidenheid en vandaar zijn er verscheidene soorten van, maar een zodanige
soort wordt door de man naar zich toegetrokken en aan
die sfeer onttrokken als met hem strookt en gelijkvormig
is aan zijn gemoedsaard en daarmee overeenstemt.
Hieruit kan vaststaan dat de man die de echtgenote niet
liefheeft, die sfeer ergens anders vandaan opneemt dan
van de echtgenote.
Niettemin gebeurt het ook dat die sfeer wordt ingeblazen
door de echtgenote, maar zonder dat de man het weet en
als hij warm wordt.
226. XVII. Dat er waarlijk echtelijke liefde kan bestaan
bij één van de echtelieden en niet tegelijk bij de ander.
De een immers kan van harte voor zich het kuise huwelijk
wensen, de ander echter weet niet wat het kuise is; de een
kan de dingen liefhebben die van de Kerk zijn, de ander
echter alleen de dingen van de wereld; de een kan ten
aanzien van het gemoed in de hemel zijn, de ander ten
aanzien van de zijne in de hel.
Vandaar kan bij de een de echtelijke liefde zijn en niet bij
de ander.
Het gemoed van deze mensen botst, omdat zij tegen elkaars in botsing zijn; aan de binnenkant tegen elkaar; en
indien het niet aan de buitenkant plaatsvindt, dan beschouwt degene die niet in de echtelijke liefde is, haar die
zijn partner krachtens het verbond is, zoals een irriterend
oud mens; enzovoort.
227. XVIII. Dat er verschillende gelijkheden en verschillende ongelijkheden, zowel innerlijk als uiterlijke, bij de
echtelieden zijn.
Het is bekend dat er tussen echtelieden gelijkheden zijn
en dat er ongelijkheden zijn en dat de uitwendige en uiterlijke verschijnen, de innerlijke echter niet, tenzij na
lange tijd van samenwoning voor de echtelieden zelf en
voor anderen door bepaalde aanwijzingen.
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Maar het heeft geen zin om al deze aanwijzingen hier ter
kennisgeving op te sommen, omdat verscheidene bladzijden daarmee kunnen worden gevuld.
De gelijkheden kunnen voor een deel worden afgeleid en
geconcludeerd uit de ongelijkheden, waarbij de echtelijke liefde in koude uitmondt, waarover in het volgende
hoofdstuk.
De gelijkheden en de ongelijkheden ontlenen in het algemeen het ontstaan aan de meegeboren neigingen, gevarieerd door de opvoedingen, de omgang met verschillende
gezelschappen en de doordrongen overredingen.
228. XIX. Dat de verschillende gelijkheden kunnen worden verbonden, maar niet met de ongelijkheden.
De verscheidenheden van de gelijkheden zijn er zeer vele
en zij staan meer en minder van elkaar af, toch kunnen
die van elkaar afstaan wel langzamerhand worden verbonden door verschillende dingen, vooral door aanpassingen aan de verlangens, door wederzijds taken verrichten, door voorkomendheid, door het zich onthouden van
onkuise dingen, door de gemeenschappelijke liefde voor
de kleine kinderen en de zorg voor de kinderen; vooral
echter door eensgezindheid in de dingen van de Kerk;
door de dingen van de Kerk immers vindt verbinding
plaats van de van elkaar afstaande gelijkheden, door de
overige dingen slechts uiterlijk.
Maar met de ongelijkheden kan geen verbinding plaatsvinden, omdat zij afkeer van elkaar hebben.
229. XX. Dat de Heer voor hen die de waarlijk echtelijke
liefde verlangen, voorziet in de gelijkheden en dat Hij,
indien zij er niet is op aarde, daarin voorziet in de hemelen.
De oorzaak hiervan is deze dat in alle huwelijken van de
waarlijk echtelijke liefde door de Heer wordt voorzien;
dat zij uit Hem zijn, zie de nrs. 130, 131.
Maar hoe daarin wordt voorzien in de hemelen, heb ik
door de engelen als volgt horen beschrijven: dat de Goddelijke Voorzienigheid het meest afzonderlijk en het
meest universeel is ten aanzien van de huwelijken en in
de huwelijken, omdat alle hemelse verkwikkingen uit de
verkwikkingen van de echtelijke liefde opwellen, zoals
de zoete wateren uit de ader van een bron; en dat daarom
daarin wordt voorzien dat er echtelijke paren worden geboren; en dat deze onder het toezicht van de Heer bij
voortduur worden opgevoed tot hun huwelijk, zonder dat
zowel de jongen als het meisje dit weten; en na de verstreken tijd komen die, zij dan als huwbare maagd en hij
dan als een tot de bruiloft geschikte jongeman, als bij toeval ergens samen en zien zij elkaar wederzijds; en dat zij
dan terstond zoals uit een zeker instinct bekennen dat zij
bij elkaar horen en krachtens een bepaalde inspraak als
het ware binnenin zich denken, de jongeman: deze is de
mijne; en de maagd: deze is de mijne.

En nadat zij dit beiden enige tijd in hun gemoed hebben
laten bezinken, spreken zij daarna elkaar doelbewust toe
en verloven zich.
Er wordt gezegd, als bij toeval, uit instinct en krachtens
een innerlijke stem, omdat deze zolang zij niet wordt geweten, zo verschijnt; de Heer immers opent de innerlijke
gelijkheden opdat zij elkaar zien.
230. XXI. Dat de mens naar gelang van het ontbreken en
het verliezen van de echtelijke liefde, tot de natuur van
het dier nadert.
De reden hiervan is deze dat de mens voor zoveel als hij
in de echtelijke liefde is, geestelijk is en hij voor zoveel
als hij geestelijk is, mens is; de mens immers wordt geboren tot het leven na de dood en dit verwerft hij omdat
hij een geestelijke ziel heeft en tot dit leven kan de mens
worden verheven door het vermogen van zijn verstand;
indien dan zijn wil krachtens het hem eveneens gegeven
vermogen tegelijk wordt verheven, zo leeft hij na de dood
het hemelse leven.
Het tegendeel is het geval indien hij in een
aan de echtelijke liefde tegengestelde
liefde is; want voor zoveel hij daarin is, is
hij natuurlijk en de louter natuurlijke
mens is aan het beest eender ten aanzien
van de begeerten, de lusten en de verkwikkingen ervan; met alleen dit verschil dat
hij het vermogen heeft om de wil te verheffen in de warmte van de hemelse
liefde. Deze vermogens worden van geen
mens afgenomen; daarom is de louter natuurlijke mens, hoewel hij ten aanzien van
zijn begeerten, lusten en verkwikkingen
ervan, eender is aan het beest, en toch leeft
na de dood, maar in een staat die met het
tevoren geleide leven van hem overeenstemt.
Hieruit kan vaststaan dat de mens naar gelang van het ontbreken van de echtelijke
liefde nadert tot de natuur van het dier.
Deze dingen schijnen voor tegenspraak
vatbaar, omdat het ontbreken en het verliezen van de echtelijke liefde vóórkomen
bij degenen die toch mensen zijn; maar
bedoeld zijn hier degenen die de echtelijke liefde voor niets achten vanwege een
liefde voor losbandigheid en zo in het ontbreken en het verlies ervan zijn.
_________________________________
De publicatie van het werk over de
Echtelijke Liefde zal in de volgende jaargang worden vervolgd met hoofdstuk 11:
Over de oorzaken van koude, scheiding
en echtscheiding in het huwelijk.
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In het werk Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen, ook wel aangeduid als zijn Geestelijk Dagboek,
vinden we aan het einde een aantal schetsen die Swedenborg maakte.
De tekst die erbij hoort staat eronder afgedrukt.

OLO 5249. Nadat deze dingen volbracht waren, kwamen aanhoudende bestokingen van het noordelijk gedeelte neigende naar het westelijk gedeelte, bijna daar
waar zij verbonden worden door de berg daar, waar een
ontzaglijke menigte was. Daar waren monniken, van
verschillende orden, en er waren anderen, daarheen vergaderd vanaf de eerste oorsprong van Babel. Ik was
verwonderd hoe zulk een menigte op één enkele berg
bestaan kon hebben. Ik werd daarheen geleid, en toen
werd ontdekt dat daar steden waren, de ene onder de
andere; en vandaar passeerde ik een grote grot naar lagere gebieden, en bemerkte ook daar een ontzaglijke menigte, en dat zij die beneden waren, in een eminentere
staat waren geweest, omdat zij zo in de bescherming
waren meer dan degenen die boven waren, en dat zij die
boven waren, daarvandaan hun grotere bevelen hadden:
zij woonden aldus
[zie Aanhangsel, fig. 2]:
Een afgrond was bij a; de hoogste bewoning, of stad was
b c; de tweede b d; de derde d e; de steilte waarlangs zij
afdaalden f g, geschiedde langs kronkelwegen; de lagere
bewoning i k, waar de voormaligen waren. Degenen uit
de oude tijden die daar waren, bevonden zich daar, en
van hen onderscheiden de huidigen, van eendere inborst.
Getoond werd hoedanige bewoning degenen hebben die
aan de westkant zijn; meer vooraan zij die van de ouden
waren, aldus die afgodendienaars waren.
_____________________________________________

Over de oostelijke afgrond.
OLO 5277. Daarna werd ik heengeleid tot de oostelijke
afgrond, en ik zag dat alle dingen daar waren geordend,
en gerangschikt; zodat iedere boze zijn plaats kreeg toegewezen. Zij werden ondergeschikt aan degenen die
toezicht zouden hebben; en de menigte die niet zo boosaardig was, werd weggehaald en elders heengevoerd.
5278. Aan de overigen in de stad werd gezegd dat zij
hun overheden, rechters en bestuurders zouden krijgen,
en eveneens hun priesters, die ik ook daarheen gezonden
zag worden; de ligging van de stad was aldus: [zie in
Aanhangsel fig. 3].
5279. A was de berg, boven [zie nr. 5269], waar de kleine stad was, en waar de paus was; vanuit K was de uitgang en de ingang in de grote stad die beneden was; G,
E, F, was de noordelijke uitbreiding; I de inbocht aan het
oosten; B, D, de stad naar het westen toe; en tot aan het
midden toe, zijnde in C; doch F, L, was waar geen
kloosters waren, omdat het volk van een andere godsdienst was; U, Z, Y, X, was de grote streek, waar zich de
villa’s en de velden bevonden, waar veel volk was,
waarover de kloosters de heerschappij hadden.
_____________________________________________
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Over de Afrikanen.
5946. Ik werd voortgeleid door den Heer,
door middel van veranderingen van staat omstreeks een half uur
lang, naar het zuiden,
tot aan de wijzere Afrikanen; en het werd
gegeven met hen te
spreken over verschillende dingen; en vanuit het gesprek
met hen werd het gegeven te doorvatten, dat zij de ware
dingen der Kerk weten in henzelf; zij doorsnelden de
dingen die ik wist, en zij zeiden dat zij al die dingen
weten, en meer nog; ik was van mening, dat zij van degenen waren die weliswaar de ware dingen des hemels
doorvatten wanneer zij die anderen horen uiten, maar dat
zij nochtans niet daarover spreken; maar het werd opgemerkt, dat zij ook daarover spraken; ik sprak ook met
hen over de erkentenissen welke representatieven en
overeenstemmingen zijn; daarover wisten zij slechts
weinig; maar het werd hun getoond wat die tot de wijsheid en de gelukzaligheid bijdragen, namelijk wanneer
zij verbonden zijn; verschillende dingen werden dienaangaande getoond, welke dingen hen grotelijks verlustigden: verder werd ik onderricht waar de besten van hen
zijn, namelijk aan de zijde naar de zee, beslaande meer
dan de helft van het gebied, met bijna dezen vorm; [zie
Aanhangsel fig. 11] dat namelijk de besten van hen zijn
in de ganse streek D E, maar de ergsten naar de Middellandse Zee, H; ook tot Kaap de Goede Hoop, F; zo dat
de rijken der hesten zijn D E; doch degenen naar D B,
dat is, naar Azië toe, niet wijs; en dat zij door hen die
van daar komen, worden bestookt, omdat zij dingen
spreken die genen niet doorvatten: eender bijna tot C, en
zij die nog erger zijn naar A toe, waar Egypte is. — Zij
zeiden, dat in die grote streek D E allen den Heer vereren, en dat zij worden onderricht door velen die gemeenschap hebben met de engelen des hemels, welke
vergemeenschapping niet is door gesprek van engelen,
maar door innerlijke doorvatting; en dat dezen hun onderrichters zijn, die zij terdege onderkennen van de anderen. — Zij zeiden ook dat er vanuit Europa geen tot
hen worden toegelaten; en als er daarheen komen, en
niet willen dienen, zo worden zij van daar heengezonden
langs een weg naar B, en dat zij aan genen verkocht
worden, zo dat zij beschermd zijn tegen bestokingen. —
Wanner enigen vanuit den pauselijken godsdienst daarheen komen, zo zeggen die dat zij heilig zijn; maar zij
worden terstond onderzocht, en men doorvat dat zij niets
van het ware weten, te minder doorvatten; en daarorn
worden zij ofwel niet toegelaten, ofwel doorgezonden
naar Azië, evenals de overigen. Daarna ontvingen zij het
Woord, hetwelk zij lazen; en toen zij het lazen, werden
zij eerst niets heiligs gewaar; daarna werd het al heiliger

en heiliger; en daarop gaven zij het aan hun onderrichters, die zeiden dat zij het hadden, maar dat zij het niet
hadden bekend gemaakt; die onderrichters zeiden, dat zij
het dicteerden aan de mensen in Afrika, met wie zij vergemeenschapping hebben, zo als de Heer hen leidt;
daaruit blijkt, dat daar nu onthulling is. — Daarna werd
hun ook gegeven het werk over Hemel en Hel, hetgeen
zij ook opnamen en bewaarden: eender ook over het
Laatste Gericht en over de Aardbollen in het heelal, en
eveneens over het Witte Paard, daarna de Leer van Nova
Hierosolyma, om daaruit de dingen te kiezen die zij voor
nuttig houden. — Daar heerst kalmte, omdat zij in orde
zijn. — Sommigen kwamen in aanraking met Christenen, waar het Woord is, en zij bemerkten, dat zij niets
van het ware vanuit het goede doorvatten; en zij werden
voortgeleid tot zekere Engelsen, en zij beseften dat die
het niet opnamen; weinigen doen het uit enig inzicht, en
nauwelijks één vanuit doorvatting.
Verder werd ik in den geest heengeleid tot anderen in
Afrika, welke streek aan de Europeanen bekend is, en op
landkaarten Ethiopië wordt genoemd, waar zij in tenten
wonen; een goede natie.
_________________________
OLO 5316. Het westelijke
gebied dat onderworpen is aan
de grootste stad (Babylon), is
vol van eendere kloosters, zulke namelijk die niet zo welgesteld waren geweest; doch die
welke rijk en welgesteld waren woonden in het westelijke deel tot aan het zuidelijke toe, aldus in de streek onderworpen aan de rijke stad, waarover boven.
5317. Die menigte is toegenomen sinds den tijd der hervorming, en dezen zijn het die wonen onder het bergland. Degenen echter die geweest waren in de middeleeuwen [in saeculis obscuris] wonen beneden, waar een
ontzaglijk gebied is voor hen en voor de onderhorigen:
de bewoningen strekken zich daar uit in een wijde omtrek allerwegen, zo dat die streek vol is van hen; maar
onder degenen die na de tijden der hervorming leefden;
zij die vanuit de middeleeuwen zijn, wonen, zoals gezegd, onder dezen, in een wijd gebied; want toen dezen
kwamen, lieten zij zich daar neder. Dezen kunnen ook
niet opklimmen, tenzij in het midden, tot hen die boven
zijn; maar dit gebeurt zelden, aangezien het midden daar
is toegesloten; daar verschijnt A [zie fig. 7] als opeengehoopt, en zo toegesloten; zij zoeken wegen voor zich om
op te duiken, maar vinden ze niet. Somtijds verschijnen
enigen van hen; sommigen verschijnen als goden, aangezien zij als zodanig wilden vereerd worden; en sommigen als rovers; zij zijn in de grootste duisternis, en
weten ook niet wat ook van leer.
____________________________________________
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Robert Rix schreef in zijn boek ‘William Blake and the
Cultures of Radical Christianity’:
‘Flaxman was een prominente Swedenborgiaan’.
John Flaxman
(1755 - 1826) was een
Brits beeldhouwer uit de
neoclassicistische periode.
Ondanks het grote aantal
beelden en grafmonumenten dat hij produceerde,
dankt hij zijn bekendheid
grotendeels aan zijn ontwerpen voor de porseleinfabriek Wedgwood en zijn neoklassieke lijntekeningen,
die door anderen gegraveerd werden.
Aan het einde van de achttiende eeuw ontwikkelde John
Flaxman een nieuwe traditie in de beeldhouwkunst voor
grafmonumenten door de menselijke ziel af te beelden
als een volwassen persoon.
Dit idee, dat vervolgens gebruikelijk werd op Europese
begraafplaatsen, was rechtstreeks afgeleid van de theologische geschriften van Emanuel Swedenborg.
Flaxman was een toegewijde lezer van Swedenborg en
accepteerde het idee van de Nieuwe Kerk dat het lichaam, als het gewaad van de ziel, zijn vorm weerspiegelt. Als zodanig is de vorm van de ziel van een persoon,
zowel terwijl hij op aarde leeft als nadat hij naar de hemel is gegaan, volledig menselijk.
Er zijn meerdere tekeningen van Flaxman bekend die
geïnspireerd werden door Swedenborgs teksten, waaronder de twee op deze pagina’s, uitgevoerd in pen en grijze
inkt met grijze wassing.

Illustratie door John Flaxman van een passage uit Swedenborgs ‘Hemel en Hel’, twee engelen zitten en waken
bij een overledene.
De navolgende tekst uit ‘Hemel en Hel’ (nrs. 448-450)
staat ook in het werk ‘Hemelse Verborgenheden’

• HH 448. Op welke wijze de opwekking wordt bewerkt,
is mij niet alleen verteld, maar is mij ook door eigen
ervaring getoond.
Deze ervaring werd mij verleend, opdat ik ten volle
mocht weten hoe de opwekking plaatsvond.
• 449 Ik was in een staat van ongevoeligheid ten opzichte
van de lichamelijke zinnen gebracht en dus bijna in de
staat van een stervende, het innerlijke leven met het
denkvermogen bleef niettemin voortduren zodat ik de
dingen die gebeurden zou kunnen waarnemen en onthouden en die met iedereen plaatsvinden die na de dood
wordt opgewekt.
Ik merkte dat de ademhaling van het lichaam bijna geheel geëindigd was; maar de innerlijke ademhaling,
namelijk die van de geest, bleef voortduren, in verbinding met een geringe en onhoorbare ademhaling van het
lichaam.
Het eerste dat gebeurde, was dat de verbinding met het
hemelse koninkrijk werd gevestigd door het kloppen van
het hart, omdat dit koninkrijk overeenstemt met het menselijk hart.
Ook engelen, die tot dit koninkrijk behoren, zag ik, sommigen op een afstand en twee zaten aan mijn hoofdeinde.
Zo werd elke aandoening mij ontnomen;
gedachten en bewustzijn bleven echter voortduren; enige
uren lang was ik in die staat.
De geesten die om mij heen waren, gingen toen weg
omdat zij in de veronderstelling waren dat ik dood was.
Er werd ook een aangename geur waargenomen, overeenkomend met de geur van gebalsemde lijken; want als
er hemelse engelen tegenwoordig zijn, wordt alles wat
tot een lijk behoort als een aangename geur waargenomen en als geesten deze opmerken, kunnen zij niet naderbij komen; zo worden ook kwade geesten weggehouden van de geest van de mens, wanneer hij voor het eerst
in de geestelijke wereld wordt ingeleid.
De engelen die aan mijn hoofdeinde zaten, spraken niet,
maar deelden alleen hun gedachten met die van mij en
wanneer die ontvangen worden, weten zij dat de geest
van de mens in een staat is, waarin hij van het lichaam
kan worden gescheiden.
De mededeling van hun gedachten werd bereikt, door
hun blik op mijn gelaat te vestigen; want langs deze weg
worden gedachten in de hemel gedeeld.
Omdat gedachten en waarnemingen mij bijbleven, opdat
ik zou weten en mij zou kunnen herinneren hoe de opwekking plaatsvindt, ontdekte ik dat deze engelen eerst
wilden nagaan wat mijn gedachten waren, om te zien of
zij gelijk waren aan die van stervenden, die zich gewoonlijk bezig houden met het eeuwig leven; en dat zij
wensten mij in zulke gedachten houden.
Nadien werd mij verteld dat de geest van de mens in zijn
laatste gedachten wordt gehouden wanneer hij sterft,
totdat hij terugkeert tot de gedachten die tot zijn heersende neiging in de wereld behoorden.
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In het bijzonder werd het mij verleend om te bemerken
en te voelen, dat er een zeker trekken en om zo te zeggen
een optrekken van mijn innerlijk gemoed plaatsvond, om
zo mijn geest van het lichaam te scheiden.
Men vertelde mij dat dit door Heer geschiedt en dat juist
dit de opwekking teweegbrengt.
• HH 450. Wanneer de hemelse engelen bij de opgewekte
mens zijn, verlaten zij hem niet, omdat zij iedereen liefhebben; wanneer echter de geest van zo’n aard is, dat
hij niet langer in het gezelschap van de hemelse engelen
zijn kan, voelt hij de wens opkomen om zich van hen te
scheiden.
Wanneer hij dit doet, komen de engelen van het geestelijk koninkrijk van de Heer en geven hem het gebruik van
het licht; want tot dusver zag hij niets, maar had hij alleen zijn gedachten.
Hoe dit toegaat, werd mij ook getoond.
Het scheen of deze engelen een vlies afrolden van het
linkeroog, naar de neus toe, opdat het oog geopend en
het gebruik van het gezichtsvermogen wordt gegeven.
Het scheen de geest alsof deze bewerking werkelijk
plaatsvond; het is echter alleen schijn.
Nadat de schel zo scheen weggerold te zijn, is er enig
licht, maar schemerachtig, zoals het licht dat iemand bij
het allereerste ontwaken door de oogleden heen gewaarwordt.
Het schemerlicht dat door mij werd gezien, nam een
hemelse kleur aan; later werd mij gezegd dat er verschillende kleuren zijn.
Daarna is er een gevoel alsof er iets zachtjes van het
gezicht wordt afgerold; is dit gebeurd, dan wordt de
opgewekte mens in een staat van geestelijke gedachten
ingeleid.
Dit afrollen van het gezicht is eveneens alleen schijn; en
daardoor wordt voorgesteld, dat de geest van natuurlijke
in geestelijke gedachten overgaat.
De engelen zijn uiterst voorzichtig, opdat alleen denkbeelden door de opgewekte mens zou worden geuit, dan
alleen die welke verwant zijn aan de liefde en dan zeggen zij hem dat hij een geest is.
Nadat de geestelijke engelen het nut van het licht aan de
nieuw geboren geest hebben gegeven, betonen zij hem
alle diensten die hij in die staat zou kunnen wensen en zij
onderrichten hem in de zaken van het andere leven in
zoverre hij in staat is om die te bevatten.
Is echter de opgewekte mens van een aard dat hij geen
onderricht wil ontvangen, dan wenst hij het gezelschap
van de engelen te verlaten.
Niettemin verlaten de engelen hem niet, maar hij zelf
scheidt zich van hen af; want de engelen hebben iedereen lief en wensen niets vuriger dan liefderijke diensten
te bewijzen, te onderrichten en naar de hemel te leiden;
daarin bestaat hun hoogste blijdschap.

Wanneer de geest zich op deze wijze heeft afgescheiden,
komt hij onder de zorg van goede geesten, die hem, zolang hij in hun gezelschap is, eveneens al het mogelijke
voor hem doen.
Is nu zijn leven in de wereld echter zodanig geweest, dat
hij ook in het gezelschap van de goeden niet zijn kan,
dan begeert hij eveneens hen te verlaten; en dit zolang
en zo dikwijls totdat hij zich aansluit bij zulke geesten
die geheel en al overeenkomen met zijn leven in de wereld.
In hun gezelschap vindt hij zijn eigen leven terug, en wat
wonderlijk is, dan zet hij een soortgelijk leven voort als
hij in de wereld heeft geleid.
_____________________________________________

Flaxmans
engelenfiguren
hebben geen
vleugels, maar
een volledig
menselijke vorm.
Ook dit komt
overeen met
Swedenborgs
beschrijvingen.
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vooraan op aanzienlijke afstand; de maan aan de linkerzijde tamelijk hoog; de satellieten eveneens aan de linkerzijde ten opzichte van hun planeet; zodanig is de ligging van die planeten in de ideeën van de geesten en engelen; en eveneens verschijnen de geesten nabij hun planeet, maar er buiten.

VERVOLG OVER DE GEESTEN
EN DE INWONERS VAN
DE AARDBOL MERCURIUS
7170. Er verschenen geesten van Mercurius aan de linkerzijde in een bol en daarop in een rol die zich in de
lengte uitstrekte; en ik verwonderde mij daarover waar
zij heen wilden, of het was naar deze aarde, dan wel ergens anders heen; weldra bemerkte ik dat zij zich terugbogen naar rechts toe en dat zij door zich te ontrollen, de
planeet Venus naderden, aan de van de zon afgekeerde
kant ervan; maar toen zij daar aankwamen, zeiden zij dat
zij daar niet wilden zijn, omdat daar bozen zijn; en
daarom bogen zij zich rond tot het andere deel van die
planeet, waarmee die naar de zon gekeerd is; en toen zeiden zij dat zij daar wilden vertoeven, omdat degenen die
daar zijn, goed zijn.
Toen dit was gebeurd, voelde ik in de grote hersenen een
aanzienlijke verandering en vervolgens een sterke werking.
Daaruit werd het gegeven te besluiten dat de geesten van
Venus die van dat gedeelte van die planeet zijn, samenstemmen met de geesten van de planeet Mercurius en dat
die betrekking hebben op het geheugen van stoffelijke
dingen en dat samenstemt met het geheugen van de onstoffelijke dingen dat de geesten van Mercurius samenstelt; vandaar werd een sterker werking gevoeld van de
zijde van hen toen zij daar waren.
7171. Men moet weten dat de zon van de wereld in het
geheel niet aan enige geest verschijnt, noch iets van het
licht daaruit; het licht van die zon immers is voor de geesten zoals dichte donkerheid; die zon blijft alleen in de
doorvatting achter bij geesten vanwege het feit dat zij
haar gezien hebben toen zij in de wereld waren en zij vertoont zich aan hen in de idee zoals iets wat donker is en
wel aan de rug op aanzienlijke afstand, in hoogte een weinig boven het vlak van het hoofd.
De planeten die binnen de wereld van die zon zijn, verschijnen volgens een bepaalde ligging in verhouding tot
de zon: Mercurius aan de rug een weinig naar rechts; de
planeet Venus aan de linkerzijde een weinig naar achteren; de planeet Mars aan de linkerzijde naar voren; de
planeet Jupiter eveneens aan de linkerzijde naar voren,
maar op grotere afstand; de planeet Saturnus geheel en al

7172. Eens zag ik dat geesten van onze aarde bij geesten
van de planeet Mercurius waren en hoorde ik hen onder
elkaar spreken; en toen vroegen de geesten van onze
aarde, onder andere aan hen, in Wie zij geloofden; zij antwoordden dat zij geloofden in God; maar toen zij verder
vroegen over de God in Wie zij geloofden, wilden zij dat
niet zeggen, aangezien het naar hun gewoonte is om niet
rechtstreeks op vragen te antwoorden.
Maar toen omgekeerd de geesten van de planeet Mercurius aan de geesten van onze aarde vroegen in Wie zij
geloofden, zeiden dezen dat het was in de Heer God,
waarop de geesten van Mercurius zeiden, dat zij doorvatten dat zij in geen God geloofden en dat zij tot gewoonte
hadden om met de mond te zeggen dat zij geloven, maar
evenwel niet geloven – de geesten van Mercurius hebben
een uiterst fijne doorvatting, vanwege het feit dat zij aanhoudend door middel van het doorvatten van iets uitvorsen wat anderen weten; de geesten van onze aarde behoorden tot degenen die in de wereld het geloof uit de
Leer van de Kerk hebben beleden, maar toch niet het leven van het geloof hebben geleefd.
Toen zij deze dingen hoorden, verstomden zij, omdat zij
uit een aan hen toen gegeven waarneming erkenden dat
dit zo was.
7173. Sommige geesten wisten uit de hemel, dat het aan
de geesten van de planeet Mercurius eens was beloofd dat
zij de Heer zouden zien; en daarom werd aan hen door de
geesten rondom mij gevraagd of zij zich die belofte herinnerden; zij zeiden dat zij zich dit herinnerden, maar dat
zij niet wisten of het hun zo was beloofd dat zij daarover
niets van twijfel hoefden te koesteren.
Terwijl zij zo onder elkaar spraken, verscheen toen aan
hen de Zon des hemels – de Zon des hemels, die de Heer
is, zien geen anderen dan zij die in de binnenste of derde
hemel zijn; de overigen zien het licht daaruit, en eveneens
de maan, waarover de nrs. 1529-1531, 4060.
Toen zij de Zon zagen zeiden zij dat deze niet de Heer
God was, omdat zij het aangezicht niet zagen.
Maar intussen spraken de geesten met elkaar, maar wat
zij bespraken, weet ik niet; plotseling verscheen toen echter opnieuw de Zon en in het midden ervan de Heer, omcirkeld met een zonnecirkel.
Toen zij dit zagen, vernederden de geesten van Mercurius
zich diep en zonken neder.
Toen werd eveneens de Heer uit de Zon gezien door geesten van deze aarde, die Hem, toen zij mensen waren geweest, in de wereld hadden gezien en van hen bekende de
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een na de ander en zo in volgorde verscheidenen, dat het
de Heer Zelf was; en dit bekenden zij voor de gehele menigte.
Toen werd eveneens de Heer uit de Zon gezien door geesten van de planeet Jupiter, die met duidelijke stem zeiden
dat Hijzelf het was Die zij op hun planeet hadden gezien,
toen de God van het heelal aan hen verscheen.

verder wordt de warmte eveneens gevarieerd naar gelang
van de recht of schuin invallende zonnestralen, zoals
blijkt uit de tijden van winter en zomer in elke streek.
Dit zijn de dingen die over de geesten en de inwoners van
de planeet Mercurius te weten zijn gegeven.

7174. Sommigen werden, nadat de Heer gezien was,
heengeleid naar de voorste gedeelten, naar rechts en toen
zij voortgingen, zeiden zij dat zij een veel duidelijker en
zuiverder licht zagen dan zij ooit hadden gezien en dat
men nooit een groter licht kan zien; het was toen hier
avondtijd; er waren verscheidenen die dat zeiden.
7175. Na enige tijd werd mij een vrouw van de inwoners
van de planeet Mercurius getoond; zij was mooi van aangezicht, maar met een kleiner aangezicht dan dat van de
vrouwen van onze aarde; ook was zij slanker, maar van
gelijke grootte; haar hoofd was bedekt met een linnen
doek, zonder opsmuk omgedaan, maar toch bevallig.
Ook verscheen mij een man van die planeet, die ook slanker van lichaam was dan de mannen van onze aarde zijn.
Degene die aan mij verscheen, was gekleed met een donkerblauw kleed dat strak om zijn lichaam paste, zonder
plooien en uitsteeksels hier en daar.
Dat echter de inwoners van die planeet slechts weinig
over hun lichaam denken stond voor mij hieruit vast, dat
zij, wanneer zij in het andere leven komen en geesten
worden, dan niet als mensen willen verschijnen, zoals de
geesten van onze aarde; dat zij zo willen verschijnen, is
om van zich de stoffelijke ideeën te verwijderen; en eveneens worden de erkentenissen van de onstoffelijke zaken
uitgebeeld in het andere leven door kristallen.
7176. Mij werden eveneens de gedaanten van hun ossen
en koeien getoond, die weliswaar niet veel verschilden
van die op onze aarde, maar kleiner waren en enigszins
de gedaante van hinden en herten nabij kwamen.
7177. Zij werden ook gevraagd naar de zon van deze wereld, hoedanig die vanuit hun planeet verschijnt; zij zeiden dat zij groot is; en dat zij daar groter verschijnt dan
vanuit andere planeten; zij zeiden dat zij dit konden weten uit de ideeën van andere geesten ten aanzien van de
zon.
Verder zeiden zij, dat zij een gemiddelde temperatuur
hadden, niet al te warm, noch te koud; het werd toen gegeven hun te zeggen dat daarin zodanig is voorzien door
de Heer opdat zij niet al te veel warmte zouden hebben,
omdat hun planeet dichter bij de zon was dan de andere
planeten, aangezien de warmte niet komt ten gevolge van
de nabijheid van de zon, maar door de hoogte en vandaar
de luchtdichtheid van de atmosfeer, zoals blijkt uit koude
op hoge bergen, ook op die welke in hete klimaten liggen;

OVER DE INWONERS EN DE GEESTEN
VAN DE PLANEET VENUS
7246. Op de planeet Venus zijn twee
soorten van mensen, van een met elkaar
tegengestelde inborst; er zijn er die woest
zijn en bijna zoals wilde dieren en er zijn
er die zachtaardig en menselijk zijn; zij
die woest en bijna zoals de wilde dieren zijn, verschijnen
aan het deel van de planeet dat hierheen uitziet; degenen
echter die zachtaardig en menselijk zijn, verschijnen aan
de tegenovergestelde kant.
Maar men moet weten, dat zij zo verschijnen volgens de
staten van hun leven, want het is de staat van het leven
die alle schijn van plaats en ruimte vertoont.
7247. De planeet Venus verschijnt in de idee van de geesten aan de linkerzijde, een weinig achterwaarts, op enige
afstand van deze planeet.
Er wordt gezegd in de idee van de geesten, omdat aan
geen geest de zon van de wereld verschijnt, noch enige
planeet, maar de geesten hebben slechts de idee dat zij er
zijn en volgens die idee verschijnen zij: de zon van de
wereld aan de rug als iets donkerachtigs en de planeten
niet zoals in de wereld rondzwevend, maar op vaste plaatsen, zie nr. 7171.
7248. Mij werd gezegd, dat de inwoners van die planeet,
die wanneer zij overlijden geesten worden aan deze zijde
verschijnen, zich uitermate verlustigen in plunderingen
en het allermeest in het eten van wat zij hebben geroofd;
de verkwikking van hen wanneer zij denken over het eten
van wat zij geroofd hebben, werd aan mij vergemeenschapt en het werd waargenomen dat dit een toppunt van
verkwikking was.
Dat er inwoners met een zodanige wilde-dierennatuur
ook op deze aarde zijn geweest, blijkt uit de geschiedenis
van verschillende natiën en ook uit de inwoners van het
land Kanaän, (1 Samuël 30:16) en eveneens uit de
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Israëlitische en de Joodse natie, ook ten tijde van David,
namelijk dat zij jaarlijks strooptochten maakten en de natiën plunderden, en zich over de buit verheugden.
Wat deze inwoners van de planeet Venus betreft, zij verlustigen zich weliswaar in dit plunderen, maar toch zijn
zij niet wreed; zij werpen de mensen die zij beroven in
het water en ruimen hen op die wijze uit de weg, maar die
zij kunnen sparen, die sparen zij en degenen die zij op die
wijze uit de weg hebben geruimd, begraven zij daarna,
een aanwijzing dat zij toch iets menselijks hadden, anders
dan de Joden, voor wie het een verlustiging was om degenen die zij hadden gedood, weg te werpen en prijs te
geven aan de wilde dieren van het woud en aan de vogels
om te verslinden en soms om hen gruwelijk en wreed ter
dood te brengen, (2 Samuël 12:31).
Hoedanig de verkwikking is geweest die de Joden hebben
gehad uit zulke gruwelijkheden, werd mij eveneens te
doorvatten gegeven uit de sfeer van verscheidenen van
hen die met mij waren vergemeenschapt, die haastig
kwamen aangesneld en wegvluchtten.
7249. Ook werd er gezegd, dat de inwoners van die aardbol voor het merendeel reuzen zijn en dat de inwoners
van onze aarde slechts tot hun navel reiken; en eveneens
dat degenen aan dit deel van die aardbol verschijnen,
stompzinnig zijn en niet onderzoeken wat de hemel is of
wat het eeuwige leven, maar dat zij zich alleen bekommeren om de zaken die van hun land en van hun vee zijn.
7250. Omdat zij zodanig zijn, worden zij, wanneer zij in
het andere leven komen, daar ten zeerste bestookt door
valsheden en het boze; de hellen die er voor hen zijn, verschijnen rondom die aardbol; zij hebben ook geen gemeenschap met de hellen van de bozen van onze aarde;
de oorzaak hiervan is dat zij van een geheel andere gemoedsaard zijn en van een heel andere inborst; en dus
zijn hun boosheden en valsheden daardoor van een geheel ander geslacht.
Zij die echter zodanig zijn dat zij gezaligd kunnen worden, zijn in plaatsen van verwoesting en daar worden zij
tot het laatste toe in wanhoop gebracht; want de boosheden en valsheden van dat geslacht kunnen niet anders
verwijderd worden en wanneer zij in die staat van wanhoop zijn, roepen zij uit dat zij beesten zijn, wilde dieren,
vol van gruwelen, haatgevoelens en dat zij dus verdoemd
zijn; sommigen van hen schreeuwen ook tegen de hemel
wanneer zij in zo’n staat zijn; maar dit wordt hun vergeven, omdat het uit wanhoop is; de Heer regelt het zo dat
zij zich in deze kwetsende woorden niet dan tot zekere
grenzen uitlaten; dezen worden, wanneer zij de uiterste
dingen hebben geleden, omdat de lichamelijke dingen
dan bij hen als het ware dood zijn, tenslotte gezaligd.
7251. Over hen werd eveneens gezegd dat zij, toen zij op
hun aardbol leefden, in een zekere hoogste Schepper

hebben geloofd, zonder Middelaar; dezen zijn het die zo
worden verwoest en tenslotte gezaligd, na eerst onderricht te hebben ontvangen en hebben aanvaard dat de
Heer de enige God, Heiland en Middelaar is.
Ik heb hen horen belijden dat zij zonder Middelaar nooit
gezaligd zouden kunnen worden, omdat zij vuil en onwaardig zijn.
Ik zag ook sommigen van hen, nadat zij de uiterste dingen hadden ondergaan, opgeheven in de hemel en toen
zij daar waren opgenomen, bemerkte ik zo’n tedere blijdschap bij hen, dat het mij tot tranen toe roerde.
7252. De inwoners en de geesten van Venus die aan het
andere deel van die aardbol verschijnen, zijn van een
bijna tegenovergestelde aard; zij zijn immers zachtaardig
en menselijk; het werd door de Heer toegestaan dat enige
geesten van daar tot mij kwamen; zij verschenen toen
dicht bij mijn hoofd, terwijl zij met mij spraken, zeiden
zij dat zij, toen zij in de wereld waren, onze Heer als hun
enige God hadden erkend en dat zij dit des te meer nu
erkennen; zij zeiden, dat zij Hem op hun aardbol hadden
gezien, wandelend onder hen en zij beeldden het eveneens uit hoe zij Hem hadden gezien.
7253. Deze geesten hebben in de Grootste Mens betrekking op het geheugen van stoffelijke zaken die overeenstemmen met het geheugen van onstoffelijke zaken, die
het geheugen van de geesten van Mercurius samenstellen; zie de beschrijving van de geesten van Mercurius in
nr. 7170.

OVER DE INWONERS EN DE GEESTEN
VAN DE PLANEET MARS
7358. De planeet Mars verschijnt in de idee van de geesten en van de engelen zoals de overige planeten, op een
vaste plaats en wel aan de linkerzijde naar voren op enige
afstand in het vlak van de borst; en zo buiten de sfeer
waar de geesten van onze aarde zijn.
Geesten van de ene aardbol zijn gescheiden van die van
een andere aardbol; de oorzaak ervan is dat geesten van
elke aardbol betrekking hebben op een speciaal gebied in
de Grootste Mens en zij vandaar in een andere en
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afwijkende staat zijn; en de verscheidenheid van staat
maakt dat zij wederzijds van elkaar of aan de rechterzijde
of aan de linkerzijde, op grotere of op kleinere afstand,
gescheiden verschijnen.
7359. Er kwamen geesten van daar tot mij en zij voegden
zich toe aan mijn linkerslaap en daar ademden zij mij een
spraak toe, maar ik verstond die niet, deze was ten aanzien van het invloeien heel zacht; een zachtere heb ik,
voor zoveel als ik mij herinner, eerder niet waargenomen;
zij was zoals de zachtste aura; zij ademde eerst naar de
linkerslaap en het linkeroor van bovenaf; en die aanblazing ging van daar verder tot het linkeroog en langzaam
naar het rechteroog, en vloeide daarna neer, vooral van
het linkeroog af, tot de lippen en toen zij tot de lippen
omlaag was gevloeid, ging zij naar binnen door de mond
en langs een weg binnenin de mond en wel door de buis
van Eustachius, naar de hersenen; toen de aanblazing tot
daar was gekomen, verstond ik hun spraak en het werd
gegeven met hen te spreken.
Ik nam waar dat, toen zij met mij spraken, de lippen bij
mij werden bewogen en eveneens de tong een weinig; dit
vanwege de overeenstemming van de innerlijke spraak
met de uiterlijke; de uiterlijke spraak is die van de gearticuleerde klank, die valt naar het uitwendig vlies van het
oor en wordt van daaruit door de orgaantjes, de vliezen
en de vezels, die van binnen in het oor zijn, gevoerd tot
de hersenen.
7360. Hieruit werd het te weten gegeven dat de spraak
van de inwoners van Mars verschillend was van de
spraak van de bewoners van onze aarde, namelijk dat zij
niet klinkend was, maar vrijwel stil en zich inboezemde
in het innerlijk gehoor en gezicht langs een kortere weg;
en dat zij, omdat zij zodanig was, voller en volmaakter
was en voller van denkbeelden en dus de spraak van geesten en engelen dicht nabij komend; de aandoening zelf
van de spraak wordt bij hen ook uitgebeeld in het aangezicht en de gedachte ervan in de ogen; want de gedachte
en de spraak en ook de aandoening en het aangezicht, treden bij hen als één op; zij beschouwen het als iets schandelijks om iets anders te denken en iets anders te spreken
en iets anders te willen en iets anders met het aangezicht
te tonen; zij weten niet wat huichelen en wat bedrieglijk
veinzen en sluwheid is.
7361. Dat de Oudsten op deze aardbol ook een zodanige
spraak hebben gehad, is ook door gesprekken met sommigen van hen te weten gegeven, nrs. 607, 608; om deze
zaak toe te lichten, is het geoorloofd om opnieuw de dingen mee te delen die ten aanzien van de spraak van de
Oudsten van deze aarde door ondervinding te weten zijn
gegeven, namelijk: het werd mij getoond door een zekere
invloeiing die ik niet kan beschrijven, hoedanig de spraak
is geweest van hen die van de Oudste Kerk waren,

namelijk dat die niet gearticuleerd was, zoals de spraak
van de woorden van onze tijd, maar stil en die vond plaats
niet door de uitwendige ademhaling, maar door een inwendige; ook werd het gegeven waar te nemen hoedanig
die inwendige ademhaling was; zij ging voort van de navel naar het hart toe en zo door de lippen, zonder klank te
geven, wanneer zij spraken; en dat zij niet in het oor van
de ander binnenging langs de uitwendige weg en aantikte
op een zeker iets, dat het trommelvlies van het oor wordt
genoemd, maar langs een bepaalde inwendige weg en
wel wat heden ten dage de buis van Eustachius wordt genoemd; het werd getoond dat zij met zo’n spraak veel
voller de gevoelens van het gemoed en de denkbeelden
konden uitdrukken dan ooit kan plaatsvinden door gearticuleerde klanken of woorden die klinken, die eveneens
worden geregeld door een ademhaling, maar door de uitwendige; want er is geen woord, ja zelfs ook niet het
kleinste deel van een woord, dat niet wordt geregeld door
de aanpassingen van de ademhaling; maar bij hen vond
dat veel volmaakter plaats, omdat het door een inwendige
ademhaling gebeurde, die, omdat zij innerlijk is, ook volmaakter is en meer aangepast aan en gelijkvormig met de
denkbeelden zelf; bovendien ook door kleine bewegingen van de lippen en overeenstemmende veranderingen
van het aangezicht; want aangezien zij hemelse mensen
waren, blonk al wat zij dachten op uit het aangezicht en
de ogen van hen, die op gelijkvormige wijze werden gevarieerd: het aangezicht ten aanzien van de vorm en ten
aanzien van het leven en de ogen ten aanzien van het
licht; nooit konden zij een ander aangezicht vertonen dan
volgens hun gedachten; veinzen en nog meer de sluwheid, was voor hen een ontzaglijke misdaad; omdat zij
zo’n spraak hadden en omdat zij een inwendige ademhaling hadden, konden zij met de engelen omgang hebben,
nr. 1118.
7362. De ademhaling van de geesten van de planeet Mars
werd ook aan mij vergezelschapt – dat geesten en engelen
ademhalen, zie de nrs. 3884 tot 3894 – en het werd waargenomen dat hun ademhaling innerlijk was en voortging
uit de streek van de borstkas naar de navel en vandaar
wentelend omhoog door de borst met een onmerkbare
adem naar de mond toe.
Hieruit kon voor mij vaststaan, en verder eveneens uit
andere bewijzen van de ondervinding, dat zij van een hemelse gemoedsaard waren en dus niet ongelijk aan hen
die van de Oudste Kerk op deze aarde waren.
7363. Zij spraken met mij over het leven van de inwoners
op hun aardbol, namelijk dat zij niet onder heerschappijen zijn, maar dat zij zijn onderscheiden in gezelschappen, grotere en kleinere en dat die gezelschappen daar samenzijn die naar hun gemoed overeenstemmen; en dat zij
dit terstond weten uit het aangezicht en de spraak; en dat
zij zich hierin zelden vergissen; zij zijn daar direct
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vrienden; maar van de overigen hebben zij geen afkeer,
want er is geen afkeer, nog minder haat.
Zij zeiden eveneens dat hun vergezelschappingen een
verkwikking voor hen zijn en dat zij onder elkaar spreken
over de dingen die binnen de gezelschappen plaatsvinden, en vooral over de dingen die in de hemel plaatsvinden; want verscheidenen van hen hebben een klaarblijkende gemeenschap met de engelen die in de hemel zijn.
Het is eveneens geloofwaardig, omdat zij zodanig zijn en
dus vergezelschapt zijn, dat hun gezelschappen, tezamen
genomen over die aardbol, een algemeen gezelschap van
engelen uitbeelden; want de gezelschappen daar zijn alle
verschillend, maar de Heer verbindt alle door de hemelse
vorm opdat zij één zijn; een éne ontstaat immers uit verschillende die tot een passende vorm zijn samen geschikt.
7364. Zij die in hun gezelschappen beginnen tegendraads
te denken en vandaar tegengesteld te willen, worden uit
het gezelschap afgescheiden; zij laten hen aan zichzelf
alleen over, waardoor zij buiten het gezelschap een uitermate ellendig leven leiden, in de rotsen of elders; want
men bekommert zich niet langer om hen; bepaalde gezelschappen proberen hen op verschillende wijzen tot inkeer
te dwingen, maar wanneer dit tevergeefs gebeurt, scheiden zij zich van hen af.
Zo voorkomen zij dat de begeerte van de heerschappij en
van het gewin binnensluipen, dat wil zeggen, dat enigen
vanuit een begeerte van macht het gezelschap waarin zij
zijn en daarna verscheidene andere, aan zich onderwerpen; en dat anderen uit een begeerte van gewin, anderen
hun goederen ontnemen; iedereen daar leeft met zijn goederen tevreden en eenieder is tevreden met zijn eer dat hij
als gerecht en vredelievend tot de naaste geldt; deze verkwikking en kalmte van het gemoed zou vergaan, indien
niet degenen die boos denken en kwaad willen, werden
uitgeworpen en indien zij niet voorzichtig en streng optraden in het eerste begin van de zelfliefde en de wereldliefde bij hen die daarin zijn; deze liefden zijn het immers
die gemaakt hebben dat uit de gezelschappen keizerrijken
en koninkrijken zijn ontstaan, waarbinnen het er weinigen zijn die niet willen heersen en alle goederen van anderen willen bezitten; want weinigen zijn het, die het gerechte en het redelijke doen vanuit het gerechte en het redelijke, te minder die het goede doen uit de naastenliefde
en het ware vanuit het geloof; maar men doet het uit vrees
voor de wet, voor de schade, voor het inboeten van het
leven, voor het verlies van gewin en van eer en van de
roem daardoor.

VERVOLG OVER DE GEESTEN EN
DE INWONERS VAN DE PLANEET MARS.
7475. De geesten van Mars verschijnen aan zichzelf zoals mensen, zodanig als zij in de wereld
zijn geweest, daarom verschijnen
zij eveneens zo aan anderen, want
eenieder verschijnt in het andere
leven zo aan anderen als hij aan
zichzelf verschijnt, omdat de
doorvatting wordt vergemeenschapt.
Toen ik mij hierover verwonderde, zeiden zij dat zij niet
anders kunnen verschijnen, omdat zij, toen zij in de wereld leefden, hadden geweten dat zij geesten waren bekleed met een lichaam en omdat zij toen maar weinig
over hun lichaam hadden gedacht, slechts over het leven
van hun geest in het lichaam; vandaar weten zij, wanneer
zij in het andere leven komen, bijna niet dat de staat van
hun leven veranderd is en aangezien zij dan eveneens
over het leven van hun geest denken, eender als in de wereld, verschijnen zij dan daarom aan zichzelf eender.
Alle geesten zijn weliswaar in de menselijke vorm, maar
niet zo’n sterk uitkomend als de geesten van Mars, want
bij dezen blijft de idee zodanig als zij die in de wereld
hebben gehad.
Bovendien neemt ook bij hen die, wanneer zij in de wereld zijn, weten en in het geloof zijn dat zij in het andere
leven in de menselijke vorm zullen zijn, naarmate het lichaam afneemt, die gedachte toe; waarom zij, wanneer
zij het lichaam afleggen, dat hun tot nut in de wereld was
geweest, vanwege de ingeprente idee aan zichzelf eender
te blijven.
7476. De geesten van Mars zijn onder de geesten die uit
de aardbollen van deze zonnewereld zijn, de allerbeste,
zij zijn immers voor het merendeel hemelse mensen, niet
ongelijk aan hen die van de Oudste Kerk op deze aarde
zijn geweest, over wie in de nrs. 1114 tot 1125 en elders.
Wanneer zij worden uitgebeeld zodanig als zij zijn, dan
worden zij uitgebeeld met het aangezicht in de hemel en
met het lichaam in de wereld der geesten; en diegenen
van hen die engelen zijn, met het aangezicht naar de Heer
en met het lichaam in de hemel.
7477. Zij erkennen en aanbidden onze Heer meer dan de
andere geesten en zeggen dat Hijzelf de enige God is en
dat Hijzelf en de hemel en het heelal regeert; en dat al het
goede uit Hem is; zij zeiden dat het de Heer is Die hen
leidt en dat Hij ook bij hen op hun aardbol meermalen
verschijnt.
Dat de Heer de hemel en het heelal regeert, weten ook de
christenen op deze aarde vanuit de woorden van de Heer,
bij Mattheüs: ‘Mij is gegeven alle mogendheid in de
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hemel en op aarde’, (Mattheüs 28:18); maar dit geloven
zij niet zoals degenen die vanuit de aardbol van Mars zijn.
7478. Eens toen de Heer werd genoemd, zag ik dat die
geesten zich in hun binnenste zo diep vernederden, dat
het niet kan worden beschreven; in hun vernedering immers hadden zij de gedachte dat zij uit zichzelf in de hel
zijn en dat zij dus zo volslagen onwaardig zijn om tot de
Heer te schouwen, Die het Heilige Zelf is.
Zij waren in die gedachte vanuit het geloof zo diep, dat
zij als het ware buiten zichzelf waren en zij bleven daarin
op hun knieën totdat de Heer hen ophief en toen als het
ware uit de hel trok; wanneer zij zo uit de vernedering
oprijzen, zijn zij vol van het goede en de liefde en vandaar van de vreugde in hun hart.
Wanneer zij zich zo vernederen, keren zij hun aangezicht
niet tot de Heer; dit immers durven zij dan niet, maar keren het af.
De geesten die rondom mij waren, zeiden dat zij zo’n vernedering nog nooit hadden gezien.
7479. Ik sprak met enigen uit die aardbol over het geloof
van hen die daar zijn; zij zeiden dat zij daar geloven dat
bij hen niets dan alleen het vuile en het helse is en dat al
het goede van de Heer is; zelfs zeiden zij verder, dat zij
van zichzelf duivels zijn en dat de Heer hen uit de hel
trekt en aanhoudend daarvan afhoudt.
Zij waren verwonderd dat er rondom mij zoveel boze
geesten waren en dat die eveneens met mij spraken; maar
het werd gegeven te antwoorden dat dit hun wordt toegelaten met als oorzaak dat ik vandaar zou weten hoedanig
zij zijn en waarom zij in de hel zijn en dat dit is volgens
het leven van hen.
Ook werd het gegeven te zeggen dat er verscheidenen onder hen waren die ik had gekend toen zij in de wereld
leefden en dat zij toen in grote waardigheid waren aangesteld en dat hun toen niets dan alleen de wereld ter harte
was gegaan; maar dat nooit enige boze geest, ook de
meeste helse niet, mij schade kon berokkenen, omdat ik
aanhoudend door de Heer ben beschermd.
7480. Ik ben daarover onderricht dat de geesten van Mars
betrekking hebben op iets dat innerlijk in de mens is en
wel midden tussen het verstandsdeel en het wilsdeel, dus
op de gedachte vanuit aandoening; en zij die de besten
van hen zijn, op de aandoening van de gedachte; vandaar
komt het, dat hun aangezicht één maakt met hun gedachte
en zij ook niet kunnen veinzen, over welke zaak eerder is
gehandeld waar van hen sprake was, nrs. 7360, 7361.
7481. En omdat zij daarop in de Grootste Mens betrekking hebben, stemt dat middelste gebied, dat tussen de
grote en de kleine hersenen ligt, met hen overeen; want
bij hen zijn die hersenen verbonden ten aanzien van de
geestelijke werkingen; bij hen maakt het aangezicht één

met de gedachte, zodat uit het aangezicht de aandoening
zelf van de gedachte opblinkt en vanuit de aandoening,
met enige tekenen die eveneens uit de ogen voortgaan,
het algemene van de gedachte.
Daardoor bemerkte ik, toen zij dicht bij mij waren, voelbaar een terugtrekken van het voorste deel van het hoofd
naar het achterhoofd, dus van de grote hersenen naar de
kleine hersenen.
7482. Eens, toen geesten van Mars bij mij waren en de
sfeer van mijn gemoed in beslag hadden genomen, kwamen geesten van onze aarde erbij en wilden zich eveneens in die sfeer storten; maar toen werden de geesten van
onze aarde als het ware waanzinnig; de oorzaak ervan
was dat zij in het geheel niet overeenstemmen; de geesten
van onze aarde immers beogen zichzelf en de wereld; zo
zijn zij dus in een idee die naar henzelf is gekeerd; de
geesten van Mars echter beogen de hemel, dus de Heer
en de naaste; vandaar zijn zij in een idee die van henzelf
is afgekeerd, vandaar de tegenstrijdigheid.
Maar toen kwamen engelgeesten van Mars aan en ten gevolge van hun komst werd de vergemeenschapping weggenomen; en toen trokken de geesten van onze aarde zich
terug.
7483. Er vertoonde zich een inwoner van die aardbol aan
mij; hij had een aangezicht dat eender was aan het aangezicht van de inwoners van onze planeet, maar het lagere
deel van het aangezicht was zwart, niet vanwege een
baard, die hebben zij niet, maar vanwege de zwartheid in
de plaats ervan; dit is eveneens vanwege de overeenstemming; die zwartheid strekte zich aan weerszijden uit tot
onder de oren toe; het bovendeel van het aangezicht was
geelachtig, zoals het aangezicht van de inwoners van
onze aarde die niet geheel en al blank zijn.
7484. Zij zeiden, dat zij zich voeden met vruchten van
bomen en vooral met een bepaalde ronde vrucht die vanuit hun aarde opspruit; bovendien ook met groenten.
7485. Zij kleden zich daar met kleding die zij vervaardigen uit schorsvezels van bepaalde bomen en deze vezels
hebben zo’n stevigheid dat zij geweven kunnen worden
en eveneens samengeplakt door een soort van gom die zij
hebben.
7486. Behalve andere dingen zeiden zij ook, dat zij daar
vloeibare vuren weten te maken, waarvan zij licht hebben
in de tijden van avond en nacht.
7487. Het vervolg over de inwoners en de geesten van
Mars aan het einde van het volgende hoofdstuk.
_____________________________________________
Zal worden vervolgd in 2020.
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Ik heb
gezien,
gehoord
én gevoeld.
Hemelse Verborgenheden n. 68.

worden vervolmaakt. Deze afzonderlijke dingen zijn geschreven in de aanwezigheid van verscheidene geesten
en engelen, bespiegelende over de dingen die geschreven
zijn, en ze beaamden.
1748, 11 Febr.
Over de bewoners van Jupiter.

Over de bespiegeling
739. De leer der bespiegeling is een volledige leer, en
zonder die kan niemand weten wat het innerlijk leven is,
zelfs niet wat het leven van het lichaam is; ja zelfs wordt
zonder bespiegeling uit de erkentenis der waarheden niemand hervormd. Derhalve worden uit de Heer aan hen
die op deze aardbol zijn, omdat zij in een perverse staat
leven, geschreven waarheden overgeleverd, opdat zij
daarvanuit als vanuit een bron de erkentenissen der waarheid putten, waardoor zij kunnen bespiegelen over zichzelf, of, nog meer waar, vanuit welke erkentenissen aan
het geheugen ingegrift.
De Heer bewerkstelligt dat de mens bespiegelt over zijn
valsheden, en eendere dingen. Daarom is er zonder erkentenissen geen hervorming.
740. Anders op de aardbol Jupiter, waar geesten hen
waarschuwen, en al wat zij boos hebben gedacht en gedaan, opwekken, en vóór hen stellen. Daar geschieden de
bespiegelingen door onthullingen, waarover eerder; hetgeen op deze aardbol niet kan geschieden, omdat de deur
naar de hemel is toegesloten, en de denkingen door de
Heer slechts op zekere tijden tot de hemel worden opgetrokken. Verder beschouwen zij niets anders dan lichamelijke, wereldlijke, en aardse dingen, waarover zij bespiegelen. En als de deur naar de hemel dan voor hen geopend was, zoals voor Kain, met wie ook de geesten konden spreken, dan zouden valsheden zich dermate vermengen met waarheden, dat zij nooit gescheiden konden worden. Aldus zouden zij voor eeuwig verdoemd zijn,
daarom is dit verhoed.
1748, 11 Febr.
Over de appetijt van de geesten tot weten.
741. In plaats van de eetlust van de mensen in het leven
van het lichaam om te eten en om te drinken ter wille van
de voeding van het lichaam, hebben de geesten een appetijt of wellust van weten. De engellijke appetijt is er een
van slechts alleen te weten wat waar en goed is; die der
geesten echter is van te weten al wat er nog aan nieuws
is, welke begeerte bijna bestendig is, en opvolgt in de
plaats van de appetijt in het voeden van het lichaam met
aards voedsel. Aldus is in elke hemel de opperste aandoening van het ware en het goede te verstaan, of de dingen
die van het geloof zijn.
Vandaar de bespiegelingen waardoor zij meer en meer

742. De aanwezigheid van de bewoners van Jupiter kon
ik niet alleen merken vanuit de invloed van hun aandoeningen, maar ook daarvandaan, dat zij mijn aangezicht
als het ware lachend en vrolijk schikten, en dit voortdurend; want aldus schikken zij de aangezichten van de bewoners van hun aardbol, zó dat zij vanuit de liefelijkheid
van het hart als het ware lachen, of vreugde ten toon
spreiden. Dat het de vreugde van het hart was, kon ik
eveneens daaruit weten dat hun kalmte met mij werd vergemeenschapt, welke zo verkwikkelijk was, dat zij voelbaar borstkas en hart vervulde. Bovendien laten zij zich
niet bewegen door de begeerten van anderen, maar blijven in hun verkwikkelijke kalmte, zo zonder bezorgdheid. Anders dan de geesten van onze aardbol, die door
alle bewegingen van de animus worden aangedreven en
aanhoudend in onrust zijn. Daaruit kan vrij zeker worden
geconcludeerd, dat het leven van de bewoners van de
aardbol Jupiter in heel wat grotere mate verkwikkelijk is
dan het leven van de bewoners van onze aardbol, want de
begeerten zijn het, die de mens onrustig maken.
743. Bovendien vrezen zij ook de dood niet, tenzij vanwege het verlies van gade en kinderen, en ook niet wanneer zij in de kalmte leven, en zeker weten dat hun leven
wordt voortgezet na de dood van het lichaam, en zij zo
gelukzaliger worden, en hemelse engelen.
744. Er is evenwel een nog innerlijker staat van gelukzaligheid, onbekend voor hen die bij mij zijn, zo dat zij ontvankelijk waren voor een nog innerlijker gelukzaligheid,
die niet kan voorkomen in hen die de verkwikkelijkheid
liefhebben in een perverse levensorde, in begeerten en
fantasieën die de innerlijke dingen hinderen en verontrusten hen. Niet echter de geesten van de aardbol Jupiter.
1748, 11 Febr.
De nummers 745-748 ontbreken hier in het origineel,
maar volgen verderop.

Over de rovers in de woestijn, en over de stad
749. Over de rovers in de woestijn zie men eerder, en
over hun wreedheid, waarvan het zelfs niet geoorloofd is
die te beschrijven, want het was hun niet vergund haar
aan mij te vertonen. Verder kan gezegd worden, dat zij
niet op een land zijn, maar zij zijn in de woestijn, omdat
zij alleen gaan en geen genoot toelaten, omdat zij zodanig
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zijn dat zij al wie zij tegenkomen, begeren te martelen, af
te slachten, te verbranden, en te koken; dit is hun wellust
750. Er is een grens die zij niet mogen overschrijden,
welke grens verder uiteenloopt van weerskanten naar
twee steden, zodat een driehoek wordt gevormd door de
lijnen tot de beide steden, en van stad tot stad lopen de
lijnen, de ene stad, die van de bozen is, is niet ver van
Gehenna, meer naar links, waar soms een draak verschijnt wanneer hij zijn boze geesten wil samenroepen
om een schandelijk gezelschap of samenzwering tegen de
goeden te vormen, dat is, tegen de Heer.
Daar rondom heen is de gemeente van de bozen; zij die
aan zichzelf toeschijnen daarin te verkeren vanuit fantasie. Zij lopen rond in de straten, waar het slijk boven de
enkels reikt, erbarmelijk huilend en kermend.

geest met uitgestrekte armen de komende geest, die, zich
inkrommende naar de aarde toe, onder diens voeten doorging, en vlak daarop teruggekeerd, met achterover gebogen, of overhellend lichaam, het aangezicht omhoog, onder zijn voeten was gedreven, en vlak daarop voort geworpen, in de hoogte, en zo heen vluchtte.
Dit wordt door hen genoemd de toelating tot de stad.
Zo worden zij niet gekwetst, omdat zij zeggen dat zij hen
moeten toelaten.
754. Maar er was een ander, die kroop onder de voeten
heen en weer, of onder de voeten en achterwaarts verscheidene malen; en dezen zijn het, die [de rovers] zullen
gaan aanbidden.
1748, 12 Febr.
Vervolg over de rovers in de woestijn, en over de stad.

751. De andere stad is tussen Gehenna en de poel, op gemiddelde afstand. Het schijnt de betere van hen toe daar
te wonen. Aan hen verschijnt deze stad soms prachtig,
met paleizen en uitermate schone huizen; maar soms
wordt dezelfde stad voor hen plotseling verkeerd in dorpen, of kleinere steden, soms ook in een stinkende poel,
als het ware in louter modder, om daarvan overstelpt te
worden.
Aldus wordt het voor hen gevarieerd, niet voor allen tegelijk, maar voor hen in het bijzonder die daar zijn, want
zij worden door fantasieën geregeerd; en daarom ondergaan zij volgens de verscheidenheden van begeerten en
martelingen, voorts de verlustigingen door wisselingen
van ontspanningen. Zulke uitbeeldingen zijn alsof die geheel en al levend waren, zodat zij geenszins iets anders
kunnen weten dan dat zij zo zijn.
In deze stad is het een gewoon gezegde dat de stad van
hen is, maar het land van de Heer.
751[b]. Ik vroeg wie de overheid was van de stad.
Dit wisten zij niet, en mij werd verteld dat er geen was,
maar toch dat zij het tezamen waren, vanwege de vrees
voor de rovers, zwervende in de woestijnen. Zo worden
zij uit hoofde van de vrees verbonden gehouden.
Het is klaarblijkend dat de Heer aldus hun fantasieën regeert, en door vrezen, opdat niet de een de ander daar bestookt, zoals in de woestijnen, hetgeen zou geschieden als
zij niet onder het toezicht van de Heer waren.
752. Vandaar dat er een lijn getrokken is, de grens waardoor de ene en de andere stad en van stad tot stad een
driehoek wordt gevormd, binnen welke ruimte de rovers
zijn.
753. Er verscheen mij in die grens een geest, bijna
sneeuwwit, en een engel ook lichtend, en een andere
geest, daarheen komende. Toen ontving de daar staande

755. Maar daar was er ook een, die terwijl hij zo rondkroop, in een subtiel net werd verwikkeld, zo dat hij zich
daaruit niet kon ontwarren, maar beangst werd door de
grotere aldus al kruipend af te leggen afstanden, en gemarteld. Het zijn degenen die zij willen temperen door
martelingen alvorens hen toe te laten; maar dezelfde [toelatende geest] grensde daarna door een speer, die de geest
bij voortduur in de hand had, die hoek af, en daarmee de
rondom gewonden sluier waaronder de toegelaten geest
was. Ten slotte brak deze uit nabij de speerpunt, maar met
de sluier, niet binnen de grens tot de stad, maar naar mij
toe. Dit is een teken, dat een zodanige niet in die plaats,
of die stad, zou binnentreden.
756. Er was ook
een man ingewikkeld in een net, zo
de een en de ander,
om welke oorzaak
weet ik niet; misschien daarom dat
deze dingen aan
mij zouden worden
getoond, want de
draak wil niet dat
deze dingen worden ontdekt.
Daarom wilde hij
vaak door zijn fantasieën mijn visioenen
misleiden,
voorts ook wegnemen, opdat ik niet
zou weten, zoals hij
nu ook doet.
Het is een grote
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bestraffing om onder de sluier gebracht te worden, omdat
zij zo erbarmelijk worden gemarteld. Degene die wegvluchtte, trok zijn net als een staart achter zich aan, uit
fantasie verbonden met de vrees van de vlucht.

Linodrukken door Ton Gravelijn.
De nummering van de paragrafen is overeenkomstig
Swedenborgs manuscript.

747. Zij die zich slecht gedragen in de stad, rechts of midden tussen Gehenna en de poel, ondergaan harde bestraffingen
748. Uit deze dingen blijkt wat de fantasie van de Joden
met zich brengt in het andere leven, omdat zij gemeend
hebben in het leven Jeruzalem en het heilige land nog te
zullen bezitten; maar aan de hemel of het leven na de
dood geloven weinigen, zo al iemand.
Wie alleen aan de gierigheid is overgeleverd, kan nooit
geloven, dat er een leven na de dood, of een wederopstanding is, zoals zij ook niet hebben geloofd ten tijde van de
Heer, namelijk dat zulk een fantasie aanblijft.
En zo komen zij in de stad; zodra zij sterven, en komen
de slechtsten in de stad links, de beteren in de stad rechts;
en hun heilige land waarheen zij menen te komen, is profaan, en vol van rovers, dat is, van plundering en boosaardigheid.
Zij noemen dit het land des Heren, want zij moeten zo de
rovers aanbidden, opdat hun, zoals zij menen, de levensbehoeften worden toegevoegd. Deze dingen volgen vanuit hun geloof, en vanuit hun leven.
1748, 12 Febr.

Over het verschil tussen de verrukkingen van de
wellust, en de ware gelukzaligheid.
755. Toen ik verrukkingen of liefelijkheden doorvoelde,
wist ik niet vanwaar zij waren, omdat het allermoeilijkst
is voor een ziel of geest, om te onderscheiden tussen verzonnen of voorgelogen verrukkingen, en tussen ware of
hemelse, omdat de gewaarwording nog zo grof voor hen
is, dat zij het verschil niet weten. Daarom was er een gesprek met de geesten rondom mij, over die verrukkingen,
waarvandaan zij kwamen; en er werd gezegd, dat de valse
verrukkingen of wellusten soms dermate de ware en hemelse voorliegen, dat zij geenszins kunnen worden onderscheiden; ja zelfs, als de Heer niet de erkentenis van
het onderscheid inblaast, kent de geest deze volstrekt
niet. Hoe menigmaal niet misleiden boze geesten, en
zelfs de ergste, door eendere verzonnen verrukkingen, en
boeien zij hen die in het andere leven zijn; zij menen immers, dat zij het hemelse zelf zijn, terwijl zij toch volslagen hels zijn, omdat het wordt verkeerd in het helse en in
marteling. Aldus werpen zij niet alleen doorvatbare liefelijkheden in tot hun binnensten, maar ook voorgelogen
schone vormen van allerlei objecten, ja zelfs om zo te
zeggen paradijselijke tuinen. Want boze geesten, vooral
die hoog boven het hoofd zijn, leggen zich er aanhoudend
op toe om zulke dingen na te bootsen, en zo de zielen te
verleiden en naar zich toe te lokken, om ze met henzelf
te vergezelschappen.
756. Het verschil is zodanig als tussen kunstvruchten,
kunstbloemen, kunstbladeren, kunstmatige menselijke
vormen vanuit was vervaardigd, waarin van binnen leem
is, alleen een buitenkant die voorliegt en verleidt, ja zelfs
soms met zulk een kunstmatigheid, dat zij de onontwikkelden en eenvoudigen gemakkelijk begoochelen — en
tussen de ware vruchten, bloemen, menselijke aangezichten, waarin het leven is, en hoe innerlijker en meer naar
binnen toe, des te geestelijker en hemelser leven.
Deze dingen blijven aan, en worden vervolmaakt, en zij
worden des te innerlijker, schoner, gelukzaliger.
Bij gene dingen echter, als zij naar innerlijke dingen toegaan, verzakt of vervalt de uitwendige schoonheid en liefelijkheid, en dan gaat daaruit niets dan het vuile en het
helse voort. Zodanig is het leven der wellusten in het lichaam.
1748, 12 Febr.
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