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Deze editie van Swedenborgiana is  

de 100
ste

 uitgave sinds 1991.  

Vrijwel alle titels uit Swedenborgs 

theologische oeuvre zijn in de loop 

der jaren geheel of gedeeltelijk in dit 

tijdschrift gepubliceerd in modern 

Nederlands. 

 

Behalve citaten en boekdelen publiceerden we ook essays, biografieën, 

catalogi, lezingen, preken, afbeeldingen, nieuws uit binnen- en buiten-

land en talloze wetenswaardigheden over het leven en de werken van 

Emanuel Swedenborg (1688-1772). 

 

• In deze 100
ste

 editie sluiten we een langlopend onderwerp af, namelijk  

  de publicatie van de Memorabilia in Hemelse Verborgenheden. 

• Ook vindt u een nog niet eerder gepubliceerd compleet boekdeel:  

  Vervolg over het Laatste Oordeel. 

• Gestart wordt met een nieuwe serie artikelen uit het boek over de  

  Echtelijke Liefde. De gedenkwaardigheden uit dit boek werden al  

  eerder gepubliceerd en daarna als bundel uitgegeven in 2003,  

  maar de inhoud werd nog niet afgedrukt. 

• Ook het boek Apocalyps Onthuld is een nieuwe titel waarvan de  

  gedenkwaardigheden al gepubliceerd werden maar de inhoud nog niet. 
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• p. 2-7: Over Huwelijken in de Hemel, een hoofdstuk uit het boek 

over de Echtelijke Liefde (nr. 27-41).  

• p. 8-14: Vervolg over de invloeiing en het verkeer van de ziel  

 en het lichaam, uit de Arcana hoofdstuk 50. 

• p. 15: Over het nieuwe boek HOMO MAXIMUS. 

• p. 16-23: Over het Laatste Oordeel publiceerde Swedenborg in 1758. 

Vijf jaar later, in 1763, verscheen in Amsterdam het vervolg 

hierop, getiteld: Vervolg over het Laatste Oordeel.  

 In deze editie staat de volledige tekst van die aanvulling. 

• p.23: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen,  

 de nrs. 636 t/m 645 in Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’. 

• p.25: Swedenborg The Strange One,  

 een pagina uit de getekende biografie. 

• p.26: Inleiding tot de Apocalyps Onthuld. 

• p.27: Overzicht van Swedenborgs theologische Geschriften. 

• p.28: Nieuws en Berichten.  
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