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Van de redactie.
In deze 99e editie van Swedenborgiana
staat weer een gevarieerd aanbod aan
artikelen. De redactie beschikt, ook in de
25e jaargang, nog steeds over heel veel
kopij en uiteenlopende nieuwsberichten.
Zelfs zoveel dat het ‘wordt-vervolgdonderwerp’: de getekende biografie moet
worden vooruit geschoven naar volgende
edities, en aan Swedenborgs ‘Geestelijk
Dagboek’ kan slechts één kolom besteed
worden. In december worden de publicaties uit Hemelse Verborgenheden in Genesis afgesloten met hoofdstuk 50.

In deze editie staat een hoofdartikel over
Godsbewijzen, niet zozeer om de lezers
daarvan te overtuigen, want de meeste
abonnees van Swedenborgiana zullen er
niet aan twijfelen, maar om de overeenkomsten te tonen die we in Swedenborgs
werken over dit onderwerp tegenkomen.
(GJ)

Inhoudsopgave Editie 99.
Blz.
• 2 Vervolg over de invloeiing en het
verkeer van de ziel en het lichaam,
uit de Arcana hoofdstuk 49.
• 9 New Christian Bible Study Online,
door Hans de Heij.
• 10 Luchtvaartpionier Swedenborg.
• 12 Tien Godsbewijzen aangevuld met
Swedenborgs argumenten.
De tekst van het artikel is afkomstig
van het internet.
Swedenborg wordt daarin overigens niet genoemd, dus de voetnoten
van/over Swedenborg zijn door de redactie toegevoegde teksten.
• 17 Plus een ‘Godsbewijs’ uit de Nieuwe Kerk door Philip N. Odhner;
en een 12e in de redeneringen van Miguel de Unamuno.
• 17 Over Swedenborgs invloed op bekende personen:
George Inness – Robert Frost – Joseph Sheridan Le Fanu en:
• 18 Miguel de Unamuno – Het Tragisch Levensgevoel in de Mensen
en de Volkeren. Citaten uit het gelijknamige boek, vertaalt uit het
Spaans door Robert Lemm.
• 20 ‘Een senior met bijzondere interesse, theologie en filosofie volgens
Swedenborg’ – artikel door Jeanny Wouters in ‘Ons Weekblad’.
• 22 Inleiding tot de theologische werken van Swedenborg, en over
Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma.
• 23 Citaat uit Hemelse Verborgenheden – n. 2910.
• 23 Vervolg uit Swedenborgs
Geestelijk Dagboek n. 635.
• 24 Over Swedenborgs invloed op
bekende personen:
Rudolf Steiner – Carl Jonas
Almqvist en John Bigelow.
• 24 Berichten.
'Wie een nederig hart heeft, kan de
wijsheid bevestigen dat de dingen
waarin men wijs is nauwelijks iets
zijn in vergelijking met de dingen
waarin men niet wijs is.' AO 828.
Swedenborgs zomerhuis in Stockholm.
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