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Aan Swedenborg - Maart 1781
Treurend voelde ik ons gebrek aan kennis.
Ach, waar vandaan, waar naartoe?
Toen riep mijn engel
die mij God als mijn begeleider gaf:
‘Droog je tranen, kom en luister
naar mij, over Swedenborgs verheven leer.
Kom en leg je twijfel af.’
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p.2. Nieuwe Nederlandse uitgave: Hemelse
Verhalen over Ware Christelijke Religie.
p.3. Swedenborg is een betrouwbare bron
is het thema van het Swedenborg Symposium.

En ik volgde zijn grootse roep,
richtte mij naar de drempel van jouw tempel,
trillend aan de hand van de blijmoedige engel.
Je ontving mij vriendelijk aan de drempel
en voerde me naar de zuivere waarheidsbron,
en de dichte duisternis verdween.
Dat ik heel de mensheid zou leren kennen,
dat ik verheven geesten vertrouwd zou noemen.
Grote man, dat alles heb ik jou te danken,
dat ik mij uit deze aarde kon wringen
en mijn wereld in het onzichtbare kan vinden.
Grote man, dat alles dank ik aan jou.
Daal vaak af, jij, verheven meester,
uit de velden van de reine geesten,
tot jouw zwakke leerling.
Dat ik mij niet bekommer om de spot
van degenen die jouw hoge leer miskennen.
Leid mij binnen in de ware wijsheid
door Sophie Albrecht (1757–1840)
uit: ‘Gedichten en toneelstukken’ – Erfurt 1781
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