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

Inhoudsopgave Editie 97. 

 

In deze eerste editie van Jaargang 25 wordt veel aandacht besteed aan 

Swedenborgs belangrijkste werk: Hemelse Verborgenheden,  

met de volgende gedenkwaardigheden: 

 

•  Engelen en geesten bij de mens – HV hoofdstuk 45 = pag. 2-6. 

•  Over de invloeiing en over het verkeer van de ziel met het lichaam – 

HV hoofdstuk 46 – pag. 6-8. 

•  Vervolg over de invloeiing en over het verkeer van de ziel en het  

    lichaam –  HV hoofdstuk 47 – pag. 13-20. 

 

Verder in deze editie: 

•  Verre Stemmen: Schetsen van een Swedenborgiaanse Wereldvisie.  

Nieuw Engels boek met 10 essays door Dr. John Haller;  

uitgave Swedenborg Society Londen 2017 – pag. 9. 

•  Swedenborg – the strange one – vervolg met twee pagina’s uit de 

getekende Swedenborg biografie – pag. 10-11.  

•  The Lord’s New Church which is Nova Hierosolyma heeft haar 

website vernieuwd; een bezoek aan www.thelordsnewchurch.org  

 wordt van harte aanbevolen! – pag. 12. 

•  Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen, wordt vervolgd met 

de nrs. 578-593 uit Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’ – pag. 20-23. 

•  Abraham Lincoln en Swedenborg – pag. 24. 

 

Ook wordt aandacht besteed aan een aantal aanstaande evenementen voor 

lezers van Swedenborg:  

 

•  General Church – European Assembly 2017  

 in High Leigh Conference Centre, Hoddesdon, north of London – 

van 4 tot 7 augustus 2017 – pag. 4. 

•  Swedenborg & Origenes luidt de titel van de jaarlijkse bijeenkomst van 

Nieuwe Kerk vrienden en Swedenborg lezers in het Duitstalige.  

 Het evenement wordt georganiseerd door Swedenborg Verlag Zürich 

en vindt plaats van 30 maart t/m 2 april 2017 aan de Bodensee in Zwit-

serland – pag. 16. 

• ` Swedenborg & de kunsten – Internationale conferentie georganiseerd 

door het Bryn Athyn College, USA – van 6 tot 9 juni 2017 – pagina 18. 

•  Nieuwe Kerk Bijeenkomst op zondag 7 mei 2017 vanaf 10.30 uur 

 in de Lutherse Kerk te Breda NL – pag. 24.  
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