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Afbeelding van Alfred Hinckley die de 

hoofdrol speelt in de film “Swedenborg: 

The Man Who Had to Know”, die in 

1978 werd uitgegeven door de Sweden-

borg Foundation USA. 

Over deze video is al eerder geschreven in 

dit tijdschrift. Nu, 40 jaar na publicatie, is 

deze boeiende film ook digital beschik-

baar gemaakt. Via www.swedenborg.nl 

kunt u vanaf de pagina ‘Laatste Nieuws’ 

deze video bekijken, kopiëren en delen. 

 

Deze korte film (30 min.) geeft een be-

knopte weergave van Swedenborgs we-

tenschappelijke carrière, en in het gedra-

matiseerde gedeelte worden gebeurtenis-

sen uit het einde van zijn leven verfilmd, 

met Alfred Hinckley in een mooi gespeel-

de hoofdrol. Deze video bood destijds de 

eerste bewegende beelden in relatie tot 

Swedenborg; en werd in 1994 voor het 

eerst in Nederland vertoond tijdens het 

Swedenborg Symposium te Amersfoort. 

Misschien vindt u de vormgeving en de 

animaties wat gedateerd, maar het blijft de 

moeite waard deze beelden te bekijken. 
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Pagina.                                                              Inhoudsopgave Editie 102. 

 

• p. 1:      Swedenborg – the man who had to know. 

• p. 2-5:      Uit: Kleine Theologische Werken en Brieven. 

In Swedenborgiana zullen alle brieven en kleine werken uit  

dit boek worden afgedrukt, te beginnen in deze editie.  

o Voorwoord van de redactie. 

o Antwoord Aan Dr. Ernesti. 

o Brief Aan Bonde. 

o Brief Aan Mennander. 

• p. 6: Swedenborg The Strange One,  

 één pagina uit de getekende biografie. 

• p. 7-12: Echtelijke Liefde – Hoofdstuk 4.  

 Opnieuw een boeiend relaas uit dit opmerkelijke werk, dat 

tijdens Swedenborgs leven het meest controversiële boek 

bleek te zijn, zoals uit de brieven die hij schreef zal blijken.  

• p. 13-19: De uiterste werkelijkheid – vervolg van de lezing  

 door Prof. Lewis F. Hite – 1911.  

 In de vorige editie van Swedenborgiana stond het eerste ge-

deelte van deze lezing van prof. Hite, die een inleiding gaf in 

de geschiedenis van de filosofie. Het tweede deel staat geheel 

in het teken van Swedenborgs filosofie, die leidt tot de con-

clusie: de Uiterste Werkelijkheid is de Liefde. 

• p. 19-21: Vervolg over de Geestelijke Wereld. 

 Over de heiligen van de pausgezinden in de geestelijke we-

reld; en over de mohammedanen in de geestelijke wereld 

 en over Mohammed. 

• p. 21-23: Gesprekken met Engelen 

 Dit kleine werkje komt eveneens uit het boek  

‘Kleine theolgische werken en brieven’.  

 De oorspronkelijke titel luidt: ‘Colloquia cum Angelis’  

 en het bevat een (onvoltooide) serie notities. 

• p. 24: • Over Böhme, Lorber en Swedenborg. 

 • 19 juni – DAG VAN DE NIEUWE KERK. 

 

Citaat: 

Naastenliefde is als de lente  

of als zomerse warmte,  

waardoor granen, grassen  

en bomen groeien.  

Zonder naastenliefde  

of geestelijke warmte  

groeit niets. 
HV 1016: 2. 
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