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Dag van de Kerk.
(zie blz. 24)

Editie 78 – Juni 2012 - Inhoudsopgave.

• Pag. 2-8: Over de innerlijke zin van de Apocalyps hoofdstuk 13 en 14,
plus de Gedenkwaardigheden n. 675 en n. 716 uit Apocalyps Onthuld.

• Pag. 9-14: Memorabilia uit Hemelse Verborgenheden hoofdstuk 13.
• Pag. 15-17: De hel: de hemel op z’n kop, voordracht door Alex Zikic.
• Pag. 18-19: Engelenwijsheid, in vervolg op de vorige editie, nr. 251-255.
• Pag. 20-23: Swedenborgs Geestelijk Dagboek – de nummers 262-287.
• Pag. 24: Nieuws en berichten.

“Ik heb Opmerkenswaardige
gezien, Levende
gehoord Ondervindingen
én gevoeld.” Pag. 20-23.

HV 68.

• Op www.swedenborg.nl staat voortaan Ware Christelijke Religie in zijn
geheel online. Het formaat [*pdf] van de bestanden is zo gekozen dat het
gemakkelijk te lezen is en te kopiëren is naar uw Printer – PC – Laptop –
iPhone – iPod – Note-book en andere digitale apparaten.

Hiermee is de op één na belangwekkendste titel uit Swedenborgs theolo-
gische geschriften, integraal en vrij van censuur, toegankelijk geworden in
het publieke digitale domein.
N© – Alle teksten op onze websites en in dit tijdschrift zijn vrij van copy-
rights. U mag ze naar harte lust kopiëren, doorsturen en delen met anderen.

Het volgende grote project
van de Digitale Swedenborg
Bibliotheek is de volledige
publikatie van:
Hemelse Verborgenheden /
ARCANA COELESTICA
in het publieke domein,
op internet dus.
Henk Weevers verricht momenteel monnikenwerk met het vertalen en typen
van de klassieke tekst en Guus Janssens met de digitale presentatie ervan.
Gelet op de omvang van dit meesterwerk zal het waarschijnlijk ruim 2 jaar
in beslag nemen om deze titel geheel digital toegankelijk te maken, aller-
eerst via e-mail verspreiding en vervolgens op het internet.
In Swedenborgiana zullen een reeks nog niet eerder gepubliceerde Ge-
denkwaardigheden worden afgedrukt. [GJ]
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