
Emanuel Swedenborg – Ware Christelijke Religie – hoofdstuk 1 – pagina 1

WARE CHRISTELIJKE RELIGIE

Bevattende

de gehele theologie
van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Kerk

door Emanuel Swedenborg

________________________________________________________________________________

§ Voorwoord
1 Het geloof van de nieuwe hemel en van de nieuwe Kerk

Hoofdstuk 1 - God de Schepper
4. God de Schepper
5. De eenheid van God
18. Het Goddelijk Zijn, dat Jehovah is
27. De oneindigheid of de onmetelijkheid en de eeuwigheid van God
36. Het Wezen van God, dat Goddelijke Liefde en Goddelijke Wijsheid is
49. De almacht, de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God
75. De schepping van het heelal

________________________________________________________________________________



Emanuel Swedenborg – Ware Christelijke Religie – hoofdstuk 1 – pagina 2

HET GELOOF VAN DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE KERK

1. Het geloof in zijn universele en in zijn afzonderlijke vorm wordt vooropgesteld, opdat dit zal
zijn als een aangezicht voor het werk dat volgt; en opdat het zal zijn als een poort die toegang geeft
tot de tempel; en opdat het een korte samenvatting zal zijn, waarin de afzonderlijke dingen die
volgen, op hun wijze liggen opgesloten.
Er wordt gezegd: ‘Het geloof van de Nieuwe Hemel en van de Nieuwe Kerk’, omdat de hemel, waar
de engelen zijn, en de kerk waarin de mensen zijn, als één samenwerken, zoals het innerlijke en het
uitwendige bij de mens.
Vandaar komt het, dat de mens van de kerk, die in het goede van de liefde vanuit de waarheden van
het geloof is, en in de waarheden van het geloof vanuit het goede van de liefde, ten aanzien van de
innerlijke dingen van zijn gemoed een engel van de hemel is, waarom hij dan ook na de dood in de
hemel komt en daar een gelukzaligheid geniet overeenkomstig de staat van verbindingen van die
beide.
Men moet weten, dat in de Nieuwe Hemel, die heden uit de Heer wordt opgericht, dit geloof
daarvan het aangezicht, de poort en de korte samenvatting is.

2. Het geloof van de Nieuwe Hemel en van de Nieuwe Kerk in zijn universele vorm is dit: dat
de Heer uit het eeuwige, die Jehovah is, in de wereld is gekomen om de hellen te onderwerpen en
om Zijn Menselijke te verheerlijken; en dat zonder dit geen sterveling behouden had kunnen
worden, en dat diegenen behouden worden die in Hem geloven.
Er wordt gezegd ‘in de universele vorm’.
Want dit is het universele van het geloof; en het universele van het geloof is, dat wat in alle dingen
en in de afzonderlijke dingen zijn moet.
Het universele van het geloof is, dat God één is, in Wezen en in Persoon, in wie de Goddelijke
Drievuldigheid is, en dat de Heer God Zaligmaker Jezus Christus deze God is.
Het universele van het geloof is, dat geen sterveling behouden had kunnen worden, wanneer de Heer
niet in de wereld was gekomen.
Het universele van het geloof is, dat Hij in de wereld is gekomen om de hel uit de mens te
verwijderen, en dat Hij deze verwijderde door worstelingen ertegen en overwinningen erop.
Zo heeft hij deze onderworpen en in de orde gesteld en onder Zijn gehoorzaamheid gebracht.
Het universele van het geloof is dat Hij in de wereld is gekomen om Zijn Menselijke, dat Hij in de
wereld aannam, te verheerlijken, dat wil zeggen, te verenigen met het Goddelijke, waaruit het
voortkwam.
Op deze wijze houdt Hij tot in het eeuwige de hel in de orde en onder Zijn gehoorzaamheid.
Aangezien dit niet anders kon plaatsvinden dan door in Zijn Menselijke verzoekingen toe te laten tot
aan de laatste van die verzoekingen toe, en deze laatste het lijden aan het kruis was, zo heeft Hij dit
ondergaan.
Dit zijn de universele dingen van het geloof over de Heer.
Het universele van het geloof van de zijde van de mens is, dat hij gelooft in de Heer; want door in
Hem te geloven ontstaat er verbinding met Hem en daardoor behoud.
In Hem geloven wil zeggen: vertrouwen hebben dat Hij behoudt; en aangezien alleen diegene
vertrouwen kan hebben, die goed leeft, wordt ook dit onder in Hem geloven verstaan.
Dit zegt de Heer ook bij Johannes: ‘Dit is de wil van de Vader, dat eenieder die in de Zoon gelooft,
het eeuwige leven zal hebben’, (Johannes 6:40); en elders: ‘Die in de Zoon gelooft, heeft het
eeuwige leven; maar die de Zoon niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God
blijft op hem’, (Johannes 3:36).
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3. Het geloof van de Nieuwe Hemel en van de Nieuwe Kerk in hun afzonderlijke vorm, is dit:
dat Jehovah God de Liefde zelf en de Wijsheid zelf is, of dat Hij het Goede zelf en het Ware zelf is;
en dat Hij ten aanzien van het Goddelijk Ware, dat het Woord is en hetwelk God was bij God,
neerdaalde en het Menselijke aannam, met het doel om alle dingen die in de hemel en alle dingen
die in de hel en alle dingen die in de Kerk waren, in de orde te herstellen.
Toetertijd heerste de macht van de hel over de macht van de hemel, en op aarde de macht van het
boze over de macht van het goede, en daarom stond een algehele verdoemenis dreigend voor de
deur.
Deze in de toekomst liggende verdoemenis heeft Jehovah God door Zijn Menselijke, dat het
Goddelijk Ware was, opgeheven, en zo de engelen en de mensen verlost.
Daarna heeft Hij in Zijn Menselijke het Goddelijk Ware met het Goddelijk Goede verenigd, of de
Goddelijke Wijsheid met de Goddelijke Liefde, en zo is Hij teruggekeerd in Zijn Goddelijke, waarin
Hij uit het eeuwige geweest is, tezamen met en in het verheerlijkt Menselijke.
Dit wordt bedoeld door het volgende bij Johannes: ‘Het Woord was bij God, en God was het
Woord; en het Woord is vlees geworden’, (Johannes 1:1,14); en bij dezelfde: ‘Ik ben uit de Vader
uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot de Vader’,
(Johannes 16:28); en verder door het volgende: ‘Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons
het inzicht gegeven heeft, dat wij de Ware kennen; en wij zijn in de Ware, in Zijn Zoon Jezus
Christus; deze is de ware God en het eeuwige leven’, (1 Johannes 5:20).
Hieruit blijkt duidelijk, dat zonder de komst van de Heer in de wereld niemand behouden had
kunnen worden.
Evenzo is het heden ten dage gesteld; wanneer daarom de Heer niet opnieuw in de wereld komt in
het Goddelijk Ware, dat het Woord is, kan evenmin iemand gered worden.

De afzonderlijke dingen van het geloof van de zijde van de mens zijn:
1. Dat God één is, in wie de Goddelijke Drievuldigheid is, en dat de Heer God Zaligmaker Jezus
Christus deze God is.
2. Dat het zaligmakende geloof is: in Hem te geloven.
3. Dat men geen boosheden mag doen, omdat zij duivels zijn en uit de duivel zijn.
4. Dat men goedheden moet doen, omdat zij van God zijn en uit God zijn.
5. Dat deze dingen uit de mens gedaan moeten worden als uit hemzelf, maar dat hij geloven moet,
dat ze uit de Heer zijn bij hem en door hem.
De eerste twee punten behoren tot het geloof, de volgende twee tot de naastenliefde; en het vijfde
behoort tot de verbinding van naastenliefde en geloof, dus van de Heer en de mens.
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