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Swedenborgs Droomdagboek [Drömboken]
is vanaf nu ook in modern Nederlands
beschikbaar.
In de Juni editie van Swedenborgiana werd de
inleiding door Dr. Wilson van Dusen afgerukt,
in het Septembernummer verscheen het eerste
gedeelte, en in deze editie wordt het tweede
gedeelte gepubliceerd, vertaald voor
Swedenborgiana door Henk Weevers, in
2011; volgend jaar volgt de internet publikatie.
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een gratis exemplaar van de bundel:
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Kerstmis 2011.…….
De Heer is in de wereld
gekomen om alle dingen
van het Woord te vervullen.
Daardoor is Hij het Goddelijk Ware
of het Woord geworden, ook in laatsten.
Dit wordt verstaan onder deze dingen bij
Johannes:
‘Het Woord is Vlees geworden en heeft
onder ons gewoond, en wij hebben Zijn
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid
zoals van de Enig verwekte van de Vader, vol van genade en waarheid’,
(Johannes 1:14).
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… Toen het Woord vlees geworden was, is de Heer ook het Woord in laatsten
geworden; daarvandaan is het, dat gezegd wordt in de Apocalyps:
‘de Eerste en de Laatste’.
Leer over de Gewijde Schrift 98 .
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