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Inhoudsopgave Editie 96.
• Pag. 2: Over de Grootste Mens en de overeenstemming van
de huid, de haren en van de beenderen.
• Pag. 6: Ziekten en de overeenstemming met de geestelijke wereld.
• Pag. 11: Inhoudsopgave van Homo Maximus.
• Pag. 12-13: Swedenborg – the strange one.
Twee pagina’s uit de getekende Swedenborg biografie.
• Pag. 14: Over de engelen en de geesten bij de mens.
• Pag. 18: Onze verbinding met de hemel – lezing door Michael Gladish.
• Pag. 21: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen,
vervolg met de nummers 565-577 uit het ‘Geestelijk Dagboek’.
• Pag. 24: Berichten.
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In deze editie wordt veel aandacht besteed aan Swedenborgs belangrijkste
theologische werk: Hemelse Verborgenheden / Arcana Coelestia.
De nieuwe publicatie van de Arcana in modern Nederlands vordert gestaag,
want de vertaling door Henk Weevers is intussen gereed, dat wil zeggen het
gedeelte over Genesis.
Swedenborgiana publiceerde eerder de gedenkwaardigheden t/m hoofdstuk
41, en in deze editie staan de memorabilia bij de hoofdstukken 42, 43 en 44.
Swedenborg besluit daarin de reeks gedenkwaardigheden over de Grootste
Mens en de overeenstemmingen, met de woorden:
“Dit is het einde ten aanzien van de overeenstemming. In het volgende zal
aan het einde van de hoofdstukken, vanuit de Goddelijke barmhartigheid
van de Heer, worden gesproken over: de geesten en engelen bij de mens;
daarna over de invloeiing en over het verkeer van de ziel met het lichaam;
en daarop over de bewoners van de andere aardbollen.” HV 5727.
We zien dat de Arcana een boek is met verschillende andere titels erin, bijvoorbeeld: Over de Aardbollen in het Heelal, de Gemeenschap tussen Ziel en
Lichaam, terwijl ook de inhoud van Hemel en Hel en het boek over de Echtelijke Liefde voor een belangrijk deel uit de Arcana afkomstig is.
Andersom zijn heel veel nummers uit Swedenborgs Geestelijk Dagboek
(Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen) opgenomen in de gedenkwaardigheden in de Arcana.

HOMO MAXIMUS
Swedenborg over de
Overeenstemmingen en
de Grootste Mens.

De gehele serie gedenkwaardigheden
uit Hemelse Verborgenheden over de
overeenstemmingen en de Grootste
Mens zal in 2017 gebundeld uitgegeven worden via de website
www.swedenborg.nl en eveneens in
drukvorm, onder de titel:
HOMO MAXIMUS
Swedenborg over de Overeenstemmingen en de Grootste Mens.
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