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Vera Christiana Religio,
continens Universam Theologiam Novae Ecclesiae
a Domino apud Danielem cap. VII :13-14, et in Apocalypsi cap. XXI : 1,2, praedictae.
Ab Emanuele Swedenborg, Domini Jesu Christi Servo.
Amstelodami, MDCCLXXI.

Ware Christelijke Religie,
bevattende de Gehele Theologie van de Nieuwe Kerk
uit de Heer bij Daniël 7:13,14 en in de Openbaring 21:1,2 voorzegt.
Door Emanuel Swedenborg, dienstknecht van de Heer Jezus Christus.
Amsterdam 1771.
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Colofon

Ware Christelijke Religie is het laatste door Swedenborg zelf in Amsterdam uitgegeven werk.
Het geeft een volledige en samenhangende uiteenzetting van de leer van de Nieuwe Kerk.
Het was het laatste grote theologische werk dat door hem werd uitgegeven in 1771.

De eerste Nederlandse vertaling van Vera Christiana Religio werd in 1932 gemaakt door Anton
Zelling en als boek uitgegeven door het Swedenborg Genootschap te ’s Gravenhage.
Deze titel is het dikste boekwerk onder de klassieke Nederlandse vertalingen.
Het telt maar liefst 851 paragrafen over 1179 bladzijden in één band.

Henk Weevers maakte in 2010 de navolgende herziene en gemoderniseerde vertaling.
De digitale uitgave wordt in 2011 eerst verspreid via citaten@swedenborg.nl en daarna gepubliceerd
op www.swedenborg.nl door het Swedenborg Boekhuis, onder redactie van Guus Janssens.

De afbeeldingen in deze digitale uitgave Ware Christelijke Religie zijn kopieën van illustraties die
Swedenborg zelf gebruikte in de originele Latijnse uitgaven.
Bron: The Ornaments in Swedenborg's Theological First Editions, door Ds. Dr. Jonathan S. Rose.

Met nadruk zij hierbij vermeldt dat wij geen © copyrights voor deze teksten willen claimen.
In tegendeel, wij moedigen u graag aan deze geschriften verder te verspreiden onder uw
geestverwanten, vrienden en bekenden.
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