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• Pag. 2: Trefwoorden Register
• Pag. 3-16 : Engelenwijsheid, wordt vervolgd
met het gehele Deel 4, de nrs. 305 – 357.
In dit vierde deel van Engelenwijsheid
geeft Swedenborg een aantal prachtige
godsbewijzen vanuit de natuur.
• Pag. 17-18: Samenvatting van de
Innerlijke Zin van de Apocalyps:
hoofdstuk 19.
• Pag. 19-23: Een gedenkwaardigheid
aan het einde van hoofdstuk 17 In de Hemelse Verborgenheden
waar over het Laatste Oordeel gehandeld wordt.
• Pag. 24: Nieuws en berichten.
____________________________________________________________
Engelenwijsheid 319.
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Alle dingen van het geschapen heelal, gezien vanuit de nutten, geven
in beeld de mens weer en dit getuigt dat God is Mens.
De mens werd door de Ouden een microkosmos genoemd daar vanuit dat hij
de macrokosmos weergeeft die het heelal in de gehele samenvatting is.
Maar het wordt heden niet geweten vanwaar het is dat de mens door de
Ouden zo werd genoemd, want in de huidige mens verschijnt niet meer vanuit
het heelal of de macrokosmos dan dat hij vanuit het dierenrijk ervan en het
plantenrijk ervan wordt gevoed en naar het lichaam leeft en dat hij vanuit de
warmte ervan in de staat van leven wordt gehouden, door het licht ervan ziet
en door de atmosferen ervan hoort en ademt.
Lees het vervolg op pagina 6.
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Engelenwijsheid 357:
Laat ieder zich er voor wachten
zich te bevestigen voor de natuur;
laat hij zich bevestigen voor het Goddelijke;
het materiaal ervoor ontbreekt niet !

Standbeeld met plaquette in het
Mariatorget-park in Stockholm.
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