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1   ABRAHAM VAN ST. CLARA (U=MEGERLE) Mercurialis of Wintergroen 

Dat is aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, waarin verscheidene zedelyke leerstukken.  En 

eene zeer ryke vooraad van Bybelsche Concepten gevonden woden voor alle bedrogde en vrolyke gemoederen, 

leeraars, predikers, en geestelyke persoonen; als mede voor alle byzondere lezers tot een voordelig tijdverdrijf, 

namelyk om te leven en blymoedig te sterven AMSTERDAM, Steven van Ezelt, 1763. 1 deel  titelprent (6)-268- 

& 2e deel 316-(36) blz. ¶ . Landwehr Dutch Emblem Books   € 100-125 

 

2   ACTA (1618-'19, DORDRECHT) Acta ofte handelingen des Nationalen Synodi, inden name onses Heeren 

Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts 

tot Dordrecht, anno 1618 ende 1629. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf Artijckelen. 

DORDRECHT, Canin, 1621. (68prent synode 386; 288; 382  blz. Met prent van de Synodevergadering. Org perk. 

band, folio.  (rug gescheurd SGT A28   € 150-200 

 

3   ALARDIN, Kasparus (1658-'92, Arnhem) De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige; als mede 

de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI: 8, 9, 10 en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

met drie predikatiën, over Joh. XIV: 6, Matth: VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vijfden druk. AMSTERDAM, 

Jacobus Borstius, boekverkooper, voor aan op den Nieuwendyk, aan den Dam, 1725. (32) 406 (9) blz. Geb. in org. 

papier. 8o.typografische titelpagina 1720) , h (drukkersmerk), w (gegraveerde titelpagina), a (illustraties op 

titelpagina),     €  40-50 

 

4   ALBERTHOMA, Albertus (1687-1758, Groningen)\ Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de           

    Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 1e Druk.  

    GRONINGEN, Spandaw Jurjen Wed en Hajo Spandaw, 1764. (12) 737 (1) blz. opn. Geb. in half leren band 8o 

    SGT A77. ¶ ¶Vrij zeldzame 1e druk 

   € 80-100 

5   ALBERTHOMA, Robertus (1690-1722, Groningen) Elia de profeet krachtig in woorden, werken en  

    schrift. In XX redevoeringen en beknopter in Rym vertoont. GRONINGEN, Jurjen, en Hajo Spandaw, 1736. (20)  

520 (15) blz. Geb. in oud halfl perkament band. 4o. SGT 61 ¶ Met titelprent.   € 80-100 

 
6  ALPHEN, D. van (1713-'97 Anoniem uitgegeven) Het recht der overheden over kerkelyke persoonen en 

zaaken in twee verhandelingen voorgesteld en verdedigd. LEIDEN, By Pieter vander Eyk., 1756. 8o. 238 blz. Opn. 

geb. in halfleer. Bladzijden met grote marge, onafgesneden.   € 150-200 
¶ Vrij Zeldzaam. De auteur is Daniel van Alphen. Zie Doorninck deel 2, no. 3053 blz. 473 en: NNBW deel 1, blz. 89. 
zie ook: Neerlands laatste ziener, Th. van de Groe. blz. 28 (Fred van Lieburg). 

 

7 AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) Het zien op Jezus; Een gezigt van het eeuwig evangelie of der 

Ziels-oogingen op Jezus. (...) Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. 

vijfde druk. (Onveranderde uitgave) Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J. W. Felix, 

predikant te Heeg. HEEG, Bij H. Bokma, 1859. 4o. (12) 910 blz. Org halfleer geb.   € 40-50 
¶ Faty 24. N.C.C vermeld 1 loc 

 

8  AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) Het zien op Jesus. Een gesigt des eeuwigen evangeliums of des 

Ziels-oogingen op Jesus. Soo als hij het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt 

voor alle tyden, in den duysteren tyd voor Zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn geboorte, leven, 

lyden, sterven, opstandinge, hemelvaart, sitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomste tot het laatste 

oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent door 

den Hooggeleerden en Godsaligen Isaac Ambrosius. Uyt het Engels vertaalt door Johannes Lampe, in syn ed. 

leven pred. te Opdam. Den vierden druk, van veele schryf- en drukfouten gesuivert. ROTTERDAM, Topyn, 1740. 

(10) 926 (10) blz. Geb oude niet orginele half leren band. 4o. ¶ jaartal op de  titelpag niet  leesbaar   € 60-80 

 

9   ARENDTS, J. (1555-1621, Super-Intendent te Lunenburg) Recht vernieuwde Paradys-hofken. in 

houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige 

bladeren tot troost des kruys genoten dezer  wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te 

smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende 

Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel 

Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer 

op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het 

Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de 

nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende 

.   UTRECHT, Wuduwe van J van Poolsum, 1697. (24) 381 (25) blz. met vele gravures, typografische titelpagina, - 

illustraties op titelpagina  Org. perk. band, 12o ¶ vrijzeldzaam drukje SCTN vermeld 2 loc   € 60-80 

 

 

10 ARENDTS, J. (1555-1621, Super-Intendent te Lunenburg) Thien schoone geest en leer-rijcke  
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   predicatien, van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke plagen. Weleke den man Godts Moses/voor den  

   verstockten koningh Pharao in Egypten/korts voor den uyttocht der kinderen Israels/door Godes werckingh heeft  

   gedaen/ op wat wijse al sulcke plagen Geestelijcke wijse/voor den eynde des werelts sullen weder-komen/en over 

dat menschelijcke geslacht/voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght 

sal worden. Uyt het Hoogduyts vertaelt door een lief-hebber der Godtsaligheyt. 't AMSTERDAM, Gedruckt by 

Broer en Jan Appelaer, 1668. (8) 464 (4) 58 blz. blz 53 t/m 58 in lopie) Half-kunstleren band. 4o. DLV A26.   

   € 50-70 

 

11 AVINCK, Th.h.. (ca 1750, ouderling te Utrecht) Bundel van praktikale verhandelingen over eenige   

   schriftuurteksten door wylen den heere Theodorus Avinck Th. Z. 1e en 2e deel AMSTERDAM, H. Höveker, 1855.  

   Deel I: (11) 252 blz. Deel II: 253-543 blz. geb org halftleren band. 4o. ¶ vrij zeldzaam   € 100-125 

 

12 BAPTIST, Joan (priester van 't oratorie Jesu Christi) Bevestigingh in 't geloof, en troost in vervolgingh. 

BRUSSE, L, Francoys Foppens, 1670. (18) 432 blz. Halfperk. band, 8o.                     € 60-80 

  

13 BARONIUS, Cæsar / ROSWEYDUS, H. Generale kerckelycke historievan de gheboorte onses H. Iesu 

Christi tot het iaer MDCXXIV. Bewijsende den vasten standt der H. Roomsche Kercke, de onghebroken successie 

der pausen, de Synoden der vaderen, vistorie der martelaren, opganck en onderganck der ketterye. Ghemaeckt door 

den doorluchtichsten cardinael Cæsar Baronius ende den eerw. heer Henricus Spondanus. Oversien, verrijckt ende 

noch vermeerdert met een besondere kerckelycke historie van Neder-landt. Vervatende d' outheyt des gheloofs 

inde XVII. Provincien, stiften der bisch-dommen, fondatien van cloosters, de synoden, heylighen ende ketters. 

Ghetrocken wt authentycke registers en chronycken alles door Heribertus Ros-Weydus, preister der Societeyt Iesu. 

ANTWERPEN, Cnobbaert, 1623. Titelprent en en uitslaande  gravares met afbeldibf de pausen  (71) 1360; 212 

(12) blz org stempel. Leren band, folio, met sloten. Mooi gaaf exemplaar   € 400-500 

 

14   BARUETH, J. (1710-'82, Dordrecht) Jacobs doodbedde, vertonende 's mans zegen over zyne twaalv 

     zonen, en dood. In 23 kerkredenen over Genesis 49. Verklaart en toegepast. Met bygevoegde aanmerkingen uit 

     taal- en letter-kunde.WAARBIJ GEBONDEN  De BLoeyende gemeentes IN KLEIN AZIEN 1742  en  

     JAKOBS Baleming en begraving t 1752 en PAULUS LAATSTE VERMAANING ect 1745 en DAVIDS WYZE  

     KEUZE uit Drie plagen ect 1745 en NEERLANDS DANKDAG over het sluiten van de AKENSCHE VREDE  

     1749  Dordrecht Hendrik de Kaning ROTTERDAM, Jacobus Bosch., 1747. (24) 516 (32) blz. 31-1 (4)33=20-10   

     blz org geb 

     perkament ¶ SGT B41-53=48=43-=38   € 200-250 

 

15   BARUETH, J. (1710-'82, Dordrecht) De predikende en wonderdoende christus. 1e deel. ROTTERDAM,  

      Bosch, 1752. Deel I: 1752. (44) 666 (30) blz. Geb. org perkament   € 90=166 

 

16 BAXTER, R. (1615-'91) Het huys-boeck der armen, leerende I. Hoe men een goedt Christen sal worden. II.    

   Hoe men leven sal als een Christen, voor Godt, voor sich selven, en andere; in alle betrekkingen, besonder onde de 

   Huys-genooten. III. Hoe men in hoop en vertroosting, als een Christen sterven, en alsoo met Christo in eeuwigheyd 

   verheerlijkt worden sal. In klare gemeensame t' Samenspraken tusschen een Leeraar en Leerling. Beschreven door  

   (...),  Met een versoek aan de Landt-Heeren en Rijke Luyden, om dit of eenig ander bequamer Boeck aan hare 

   Bruykers, of Arme Buur-luyden te geven. Uyt het Engels Vertaalt door Henricus van Rhenen, V.D.M. tot 

   Jutphaas. Den Tweeden Druk/  oversien en veel verbetert. UTRECHT, By Joriaan van Poolsum, Stadts Drukker,    

   woonende tegen over 't Stadthuys., 1689. 8o. (14),  640 blz. (621 t/m  626 kopie). Opn. geb. in oude   

   half   3perkamenten band. FATY 129. ¶ vrij zeldzaam € 100-120 

 

17 BAYLY, D. Lodovicus (overl. 1631); Everhardus Schuttenius; VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, 

prof. te Utrecht) De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in 

sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse 

Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner 

treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met 

eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende 

Professor der Theologie tot Utrecht. AMSTERDAM, BOUMAN Jacobus, 1686. 485 (4) blz. Geb. in half. 

perkamenten band. 8o. itel paginar en het regester n   € 100-130 

 

18   BELLIUM, M. (Pseud. van Eebosharus Caestellio) Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe 

schrijvers, aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hun handelen zal. Een boekjen in deze 

bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten, om daer uyt te 

leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Aldereerst in het Latijn te zamen gebracht 

door Martinum Bellium, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten 

van Mekkelenburg: en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, 

Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers. Door N.B.A. [= N. Borremans] AMSTERDAM, Iansz, 1663. 

(32) 547 (59) blz. orig. perk. band 12o.  ¶ Rug gerest. Titelpag. en de blz. 99-100, 431-432 in kopie.  € 100-120 
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19  BEUGEL, G.T. AMSTERDAM Historisch verhaal der bekeering tot God; benevens de verdere 

voortleiding op den weg van geloof en Godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter, van G.T. Beugel, op het 

Loo in Gelderland in 1834 in den Heere ontslapen. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en Godvruchtige 

aanmerkingen over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door eene overdenking over 1 Joh. 2:28; 

als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap. Alles door hem zelven 

beschreven, en ten nutte van 's Heeren volk door den druk gemeen gemaakt. 's GRAVENHAGE, J. van 

Golverdinge, 1835. (8) 390 blz. Geb. in halfleren band. 4o. met opdracht van de schrijver  € 70-90 
¶ De auteur citeert veel zgn. 'oude schrijvers'. Dit werkje geeft een beeld van de tijd van de afscheiding. 

 

20 BEUKELMAN, Johannes (1704-'57, Hoorn, 's-Gravenhage) Uitgelezene vervolgstoffen uit de H.       

Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen. Eerste stuk. 'S GRAVENHAGE, Jan Abraham Bouvink, 

1777. (8) 524blz. Geb.o     € 100-125 

 

21 BEVOORD, CORNELIS VAN (1791 fl.) Kortstondigheid, vergandkelykheid en ydelheid van s'mesnchen    

leven in eene redenvoeringe over psalm 39 vs 5,6  door Cornelis van BEVOORD lid van het Utrechtse 

provinciaal genootschap vann wetenschappen en konsten enz gedrukt voor den auteur en zyn te bekomen by 

Johannes Wessing Willemsz AMSTERDAM, J.Wessing Willemsz., 1791. 80 blz. opn geb.   € 40-50 

 

22 BIBLIA  SCHMID, C.bewerkt door J M L Roll BIJBEL voor kinderen  schrijver De kersavond.   voor 

huisgezinnen en scholen naar het hoogduitsch bewerk Te AMSTERDAM, bij Ten Brink & De Vries., 1841. 1e 

stuk genisis-de koningen 184 blz 2e stuk de profeten en apocrievenboeken159 blz 3e stuk de levensgheschiedenis 

van Jezus168 blz geb (laatste blzontbrekt)   € 40-60 
¶ komt weinig voor 

 

23 BIBLIA    DEUX AES BIBLIA Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick 

verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander 

oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der 

ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste met Scheyt-letteren ende Versen getale.  

(daer een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is verteeckent LEYDEN, JAN Paedtsw 

Jocobszoon ende JAn Bouvwens, 1590. zeldzame  druk met achterin bij nw testament de epistel Pauli  tot den 

Laodicensen de welcke gevonden is in de alder outste bijbel die te Worms ghedruckt is en Achter de 

psalmen(Datheen) Fotme van ondersoeckinge des Gheloofs voor den aencomelinghen,al-eermen die tot het 

Nachtmaels desHeeren toe-Laet Orgineel lerenband met twee koperen  haakjes(Titelpagina O T in copy en de 

paginas235-240) 34-326x2  Orginele titelpagina Apocryphi 82x2 blz Orginele titelpagina het Nieuwe Testament 

109x2 blz en de Psalmen Davids Catechimus 20 blz (waarvan de blz9 t/m 20 in copy )behoudende de copien een 

mooi gaaf exemplaar Zeldzame DEUXAESBIJBEL uit 1590! Dit Bijbeltje was de voorloper van de 

Statenvertaling uit 1637. Exemplaren van deze Bijbel zijn dus  moeilijk te vinden!                           
   ¶ Deux-Aes Bijbel met marginale aantekeningen van de Franse reformator Augustin Marlorat, 1506-1562. € 500-700 

 

24 BIBLIA  Costerum Franciscum Priester der Societeyt Iesu.1532-1619) Het Nieu Testament onses 

Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen der plaetsen die duyster luyden… door Franciscum Costerum 

Priester der Societeyt Iesu Alternatieve titel:    Bible Dutch Moerentorf . T´ANTWERPEN, Joachim Trognaesius, 

1614. titelprent (20) 1003 (register 36 Blz (blz register zijn beschadigd)  org geb perkemente band Deze uitgave is 

opgedragen  Aen de Edele Moghende ende Machtige Heeren de Staten van de Geunieerde Provincien van 

Hollandt, Zeelandt. Welke iets bijzonder is zie N.T. Poortman p. 134-135]   € 400-410 

 

25 BICKERSTETH, E. Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het 

Engelsch; naar den vijftienden druk. AMSTERDAM, gebroeders Diederichs., 1835. (12) 474 blz. Opn. geb. 4o. .  

    ¶ Vrij onbekend. € 70-80 

  

26    BINNING, Hugh (1627-'53) Vertaler Jacobus KOELMAN (1633-95 te  SLUIS Ettelijke gronden 

van de christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk overgebragt door mr. Hugo Binning: In 

zyn leven dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en toegeëigent aan de studenten der H. 

Godgeleerdheid op Neerlands Hooge schoolen, door Jacobus Koelman. Met eene levens beschryvinge van den 

autheur. Waar agter twee brieven gevoegt zyn: de eerste, over der vromen wandel met, en onkennise omtrent God. 

En de andere over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde druk. UTRECHT, Van Poolsum, 1761. (98) 428 blz. 

halflinnen band. 8o. Faty 207  € 70-80 

 

27 BIERMAN, Johannes (1675-'21 dr.prof. Herborn-Middelburg) Moses en Christus, of tafereel der 

voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig 

t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en Zijn Kerke geestelijk toegepast. UTRECHT, Willem. 

van Poolsum, 1717. 4o. Titelgravure (vermeldt 1716), titelpagina met vignet, (28) 844 blz. Org perk. band.   

    ¶ SGT B198   € 100-125 
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28 BIJBEL Katholische Bibel. Das ist die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testament, enz. met Katholischer 

Biblischer Catechismus enz. NURNBERG, Johan Joseph Fleischmann; Raths und  Canslen, 1763. Met titelprent, 

portret en gravures tussen detekts  (34) 664; 272; 315; 38; 98 blz. Profeten, Catechismus en Register hebben eigen 

titelpagina's. Gebonden in org. leren band met scheurtje in de rug.   € 350-400 

 

29 BIJBEL  met houtsnedes (Daniël Broedelet Dz. (1802-'67)) Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke 

boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de 

geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de 

oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, 

zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, 

voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking 

tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, 

bewerkt door D. Broedelet Dz. AMSTERDAM, Gebr diederichs, 1845. Deel 1: 852 blz. Deel 2: 683 blz. Deel 3: 

442 blz. Register: 4 blz. Het OT: 348 houtsneden, NT 128 houtsneden.Groot-Kwarto.halfleer geonden € 100-120 

     

 

30 BINNING, Hugh (1627-'53) Vertaler Jacobus KOELMAN (1633-95 te  SLUIS De ware 

gemeenschap met God en de geloovigen, gegrond in de verzoening van Jezus Christus, in XXXIII predikatiën, 

over 1 Joh. I: 1-10 en II: 1-3; alsmede de Rotssteen, Wiens werk volkomen is, over Deut. XXXII: 4,5; ook nog de 

dierbaarheid van Gods nabijheid, uit Ps. LXXIII: 28, door mr. Hugo Binning, in leven dienaar des H. Evangelis te 

Goran, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Jacobus Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluis in 

Vlaanderen. Met eene voorrede over de opregte liefde tot den Heere Jezus; vermeerderd met geestelijke gezangen, 

tot roem der vrije genade. UTRECHT, POOLSUM van J J, 1764. 110- 384 () blz.  geb. oud half leren band 8o   

 ¶ weinig voor komende druk € 80-100 

 

31 BINNING, Hugh (1627-'53)sd Vertaler Jacobus KOELMAN (1633-95 te  SLUIS De ware  

   gemeenschap met God en de geloovigen, gegrond in de verzoening van Jezus Christus, in XXXIII predikatiën,     

   over 1 Joh. I: 1-10 en II: 1-3; alsmede de Rotssteen, Wiens werk volkomen is, over Deut. XXXII: 4,5; ook nog de  

   dierbaarheid van Gods nabijheid, uit Ps. LXXIII: 28, door mr. Hugo Binning, in leven dienaar des H. Evangelis te  

   Goran, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Jacobus Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluis in   

   Vlaanderen. Met eene voorrede over de opregte liefde tot den Heere Jezus; vermeerderd met geestelijke gezangen,  

   tot roem der vrije genade. AMSTERDAM, NIEUWOUDT Cornelis, 1741. (30-156)- 513 (3) blz. Opn geb halfleer 

    ¶  weinig voor komende druk   € 70-80 

 

32 BODAAN, Gualterus (1637-'84, Veere- Amsterdam) Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In     

    een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot 

Amsteldam. AMSTELDAM, Johannes van Someren, 1680. Deel I: (176) 174 blz. Deel II: (32) 222 blz.-( Geb. in. 

half linnenband.   € 70-80 

 

33 BONNET Cl SYSTEMA THEOLOGIA 

   carifsimi    dluerinumg reverendi viri G Bonnet S SThPvet P D Systema Theologia  Trajectli ad Rhenum 

rhenen.18E EEUWS HANDSCRIFT GEBONDEN IN TWEE ORG HALFLEREN BANDEN 680 beschreven blz 

   met exlibris van Petri  Jabobi Teding van Berkhout F U D  1844 € 100-150 

 

34 BOOTH, Abraham (1734-1806, London) De Heerschappy der Genade, van derzelver oorsprong tot aan 

derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door Abraham Booth, Bedienaar van 't H. Euangelium in 

London. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche Uitgaave, van 1771. MET DAARBIJ 

GEBONDEN 

   De verloochening van eigen - gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van evangelische deugd. in eene 

verhandeling over Galaten 11: 19. Waar achter gevoegd is, des Christens zeegepraal over de dood en Graf, of 

leerrede over 1 Korinthen 15 : 55-57 door Abraham Booth dienaar van 't Evangelie binnen Londen. Uit het 

Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven. UTRECHT / ROTTERDAM, By de Wed. J.J. van Poolsum, 

Stads-Drukkeres. / Bij Bennet en Hake, 1774 / 1792. 4o. (12), 386,  blz. / en (8), 182, (blz. Org half leer   € 40-50 
¶ Zie Faty 18 en 12. 

 

35 BOSKOOP, Johannes (1712-'72, Amsterdam) Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van 

intrede  tot en afscheid van de  gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domskerk Utrecht UTRECHT, J H 

Vonk van Lynden boekverkoper op het Oude kerkhof 1746, 1746. (8) 102 pag SGT B 402 . geb  half linnen 

   € 70-90 

 

36   BRAHÉ, J. J. (1726-'76, Vlissingen) Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de 

gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en 

eendracht, geschreven door Jan Jacob Brahé. Middelburg, Callenfels A.L. en M H, 1758. (20)276 blz187 blz. Opn 

Geb.  half leer.    ¶ eerste 20 blz onderkant gerafeld verder een goed ex van dit vrijzeldzame werk   € 80-100 
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37 BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) De trappen des Geestelyken levens. En volgens 

sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. à Brakel,  predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een 

ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz  waarbij geb.:  

   Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en 

byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van 

Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi à 

Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven 

overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: 

   Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts,  

   's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen 

gestelt door Theodorus à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door 

den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz. NYMEGEN, De Reuve, 

1747. (28) 438 Geb. in org. perk. band, 8o. SGT 552 - 525 - 486(vermeld 2 locaties).   € 80-100 

 

38 BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen 

mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige 

kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke 

meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. 

Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 

398 (6) blz. 

   Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 

's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus à Brakel, 

in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien  

ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. 

   Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum à Brakel, in syn leven predikant tot 

Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. à Brakel, Th. F. Predikant tot 

Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 

438 blz. NYMEGEN, De Reuver, 1747. org lerenband   € 70-90 
¶ vrijzeldzame Nijmegense druk  in STCN 1 loc het 2e werk wordt  niet vemeld 

 

39  BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) De trappen des geestelijken levens. 

Beschreven door Theodorum à Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 

't licht gebracht door W. à Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den derden druk, met een ontledinge des 

tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert. AMSTELDAM, Wed. A. van de Burgh, 1680. (20) 

438 blz. Org. perk. band. 8o SGT B 537    ¶ Gedrukt te Leeuwarden by Karst Tjallings. Vrij zeldzame druk.   € 60-70 

 

40   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen 

mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige 

kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke 

meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. 

Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 

398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's 

middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door 

Theodorus à Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in 

zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. . NYMEGEN, De Reuver, 1747. half 

pekamen tvrijzeldzame Nijmegense druk  in STCN 1 loc het 2e werk wordt  niet vemeld      € 50-60 

 

41 BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69 Makkum) Het geestelijke leven, ende de stand eens 

geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter 

by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. (10e Druk) Als 

mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. Den tienden druck, door den autheur in sijn 

leven oversien, vermeerdert en verbetert. WAARBIJeenige Christelijke MEDITATIEN Gebeden ect 

LEEUWARDEN, INJEMA Meindert, 1719. 402-) blz. + 76 blz. Org.  band   € 120-100 
¶ vrijzeldzame Leeuwrden druk (SCTN vermeld 1 loc)er 

 

42 BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam) Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden 

verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII 

Psalm. ZALT-BOMMEL, Joh. Noman en Zoon, z.j. ca. 1840 (12) 514 blz. Opn. geb. 8o. SGT B583.   € 40-50 
¶ Vrij onbekende druk. 

 

43 BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het 

genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den 

VIII Psalm. Den vijfde druk. ROTTERDAM, Reinier van Doesburg Boekverkooper over de Vismarkt, 1696. (20) 

583 blz. Opn. geb. in halfleeer met titelschild. 8o. SGT B577 vermeldt 1 locatie. ¶ Vrij zeldzame druk.       € 80-100 
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44   BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam) DAVIDS Hallelujah, ofte lof des Heeren, in den 

achten psalm uitgebreudt door Wilhelmus Brakel den tweeden druk  door een  verhandelinge van  het 

genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. zeer vermeerdert Den 2e  druk. gedruckt 

by JOHANNES de RUYTER in de Peperstraet LEEUWARDEN,., Geradus Hoogsklagh, 1681. (12) 884 blz. Org 

perkement 12o.. vrij zeldzame Leeuwarde druk  mooi gaaf ex   € 80-100 

 

45 BRANDT, Gerard (1626-1685, Haarlem - Amsterdam) Kort verhaal van de Reformatie en oorlog tegen 

Spanje In, en ontrent de Nederlanden tot de jare MDC, uyt verscheyde geloofwaardige historien, en authentique 

stukken onpartydiglijk by een gestelt. Den vierden druk. Met  Onpartydig chronyxke der Nederlansche 

geschiedenisse zoo Kerkelyk als Polityck, zedert het jaar 1600 tot het jaar 1700. Met kopere platen.  

   Waarbij gebonden: 

   Onpartydig Chronyxken Der voornaamste Nederlandsche Geschiedenissen, Zoo kerkelyk als politycq, t'Zedert den 

Jare 1600. Den vyfden Druk merkelyk vermeerdert, en voltrokken tot op het Jaar 1700. Te UTRECHT by P. 

vander Veer en J. Servaas Bosch 1730. Titelprent, Titelpagina in zwart, 275, (5) blz. Met 1 uitslaande prent 

voorstellende de executie van Van Oldenbarnevelt en twee andere gravures. UTRECHT, P. van Veer en J. Servaas 

Bosch, 1730. Titelpagina in zwart, titelprent- (8), 231 (titelprent 275 (4)) blz.met alle 12 gravures 

8o. Org. leren band.  Mooi gaaf exemplaar   € 150,-200 

 

46 BRES GUIDO DE - DIV. AUTEURS Catechismus ofte onderwijzinge in de chrijsteljike leere, die in de 

Nederlandsche Gereformeerde Kerken en schoolen gerleerd wort. Mitsgaders de Belijdenis des Geloofs en de 

Formulieren bij dezelve in den uiterlijken dienst gebruiklijk, als mede de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, 

vastgesteld op de Synode, gehouden te Dordrecht in den jaare 1618 en 1619. En formulier van den eed tegen de 

symonie. Waarbij gebonden Guido de Bres Opsteller der Nederlandsche geloofsbelijdenis in zyn leven en sterven 

benevens eenige brieven kort voor het ondergaan van den marteldood uit de gevangenis aan zijne huisvrouw en 

moeder door hem geschreven met voorrede P.B. Bahler AMSTERDAM, Hoverker H, 1835. 284 (3) -- (16) 65 blz. 

half lerenband 4o   € 70-90 

 

47 BRILL, Jacob, (1639-1700, Leiden) De werken van den hoog-verlichten Jacob Brill, klaar en grondig 

aanwijsende het pit en merg van de ware wesentlijke en dadelijke God-geleerdheyd. Seer nut en dienstig voor alle 

gesindheden. Waar by gevoegt is des autheurs leven.. te AMSTERDAM, Barent Visser, boekverk. in de D. v. A., 

1705. Met portret. (44) 872 (14) pag.org perkament band 4o  kneep in de rug gescheurd   € 150-170 
¶ De  mystieke Brill was wever en catechiseermeester. Na volgeling van te zijn geweest van zowel de Voetiaanse als de 

Coccejaaanse school, volgde hij later een geheel eigen weg. Hij kwam onder de invloed van het mystische-pantheïstische 
gevoelen van Pontiaan van Hattum. Zeldzaam werk. 

 

48 BROEK VAN DEN CORNELIS (1734=93  pRINCENHAGE De HERLYKHEID   van de 

Kerkstad der Allerhoogsten aangewezen in eene verhandeling over den zven n tachtigsten psalm echt  WAARBIJ 

VERHANDELINGE waarin in het Gwvoelen van onze Hervormde Kerk over deDEMONISCHE BEZETENEN in 

hetNieuw verbond opgeheldert en verdeedigd en dar van den heer HUGH FARMER gerorst en verdedigd wordt 

ect UTRECHT, Abraham van PADDENBURG en Jan Maurits van VLEUTEN, 1784-1782. 2(14)290-(16)215 blz 

leren band. ¶ niet vermeld in SGT 1e werl vermeld STCN 2 loc twede werk  wordt niet vermeld   € 200-250 

 

49 BROEK van den C A  pred te ROTTERDAM De CHRISUS REGERING zigtbaarin de gestelheid en 

geschiedenis der zeven Aziatische gementen voorgestld in zeventien tal leerredenen doorC A van der BROEK in 

leven predikant te ROTTERDAM DORDERECHT, BRAAM van Pieter, 1812. 20 voorede en lijst 

vanintekenare)468(1)blz geb org pa[pieren  band   € 80-100 
¶ gedrukt bij Pieter van  BRAAM en mede uitgegevenbij A BRUSSE en Zoon 
 

50 BROES, Petrus (1726-1797, Amsterdam) De peinzende christen, of bundel van stichtelijke gedachten voor 

de eenzaamheid, door Petrus Broes. Met eene voorrede van J.P. Hasebroek. AMSTERDAM, Wessing/Van der 

Hey, 1792. (4)132-135-140-155 blz. orgGeb.half leer   € 50-60 

 

51 BROES, Petrus (1726-1797, Amsterdam) De peinzende kristen, door Petrus Broes, predikant te 

Amsterdam. AMSTERDAM, Wessing; Van der Hey, 1792. (4) 132; 135; 140; 155 blz. Halfperkamenten band. 4o. 

SGT B727. N.C.C. vermeldt 1 locatie.   € 50-70 

 

52 BROMLEY, Thomas Reizen der kinderen Israëls. Door de woestijn; voorstellende het groote en trapsgewijze 

werk der wdergeboorte. Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglief van Salomo. Door Jacobus Durham uit 

het Engels vertaald van Jacobus Koelman, met een aanbevelend voorwoord van N. Warmols. Predikant te 

Sexbierum (Friesland) LEMMER, W. A. F. Koopman, z.j. 1236 blz. Geb. org. half leren band.    

                                                                                                       € 70-90 

53 BROWN, John (1610?-'79) Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende /  Hoe men Christus 

tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. 

Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. 

Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk 
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verbetert en vermeerdertWaarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in 

ettelyke Predicatien, in 't Engels gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...) 

AMSTERDAM, Adr. en Joh. Douci amsterdam, 1741 / 1741. (40)553 (10) geb half leer   € 60-80 
¶ Aan het hoofdwerk gaan vooraf een voorwoord van de vertaler Jav Koelman en 2 gedichten van David Montanus; 

 

54   BULLINGER, Johann Heinrych (1504-1575) Huysboec. Vyf decades, dat is vyftich sermoonen van de 

voorneemste hooftstucken der christelicker religie in dry deelen ghescheyden door Heinrychum Bullingerum, 

dienaer der ghemynte te Zurich. Waerbij nu vannieuws NOCH TWEE ANDERE SCHOONE WERCKEN 

desgetuigen Autheurs gevoeght zijn namelijk 

   Van den oorspronck afcomst ende voorgaande aller dwalingen die out by den heydenen/Joden ende Chjristenen 

gheweest zijn ende noch hedendaghse ghevonden worden WAARBIJ 

   VANDen OORSPRONG der Dwalingen twee boecken ect 

   Met seer rijcke registers. DORDRECHT, PEETER VERHADHEN EN CANIN ABRAHAM/ISAAK, 1595. 573  

   x2) register 29 blz Uitgever PEETER VERHADHEN.Oorsprong (8)126x2(register98 blz laatyste blz ontbreekt 

   Uitgever  CANIN ABRAHAM/ISAAK   folio, geb in een oude niet orginele half linnenband 500-600                                                                                                                                                                                                          

 

55 BUNTING, Hendrick  (1545-1606 (Groenouwe) Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck 

der Heyliger Schrift  in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: 

Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. titelpagina (2) 

31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in 

worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve 

Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. titelpagina (4) 168 (4) pag. ARNHEM, Janssen, 1611. org geb 

half  perk. band. 4o  met 1 uitslaande kaart van Jeruzalem vrijzeldzame druk   € 80-100 

 

56 BUNYAN, John (1628-'88, Bedford) Het leven en sterven van Mr. Kwaad of eens goddeloozen reize naar 't 

eeuwig verderf. Vertoonende den ganschen staat van eene onherboren ziel. 4e druk AMSTERDAM, GROOT de 

Gijsbert wed, 1792. titelprent(17)271(2) met gravares org geb perkamente bans 12o   € 150-170 
¶ niet vermeld in stcn 

 

57 BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79, prof. te Utrecht) De wet ende het getuigenisse. Ofte 

uitlegginge ende beragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des Wets, ofte der boeken Mosis. De 

tweede druk/ grooteliks vermeerderd ende verbeterd. UTRECHT, Cornelis Jacobsz Noenaart, 1692 2 delen in 1 

band. (titelprent 52) 517 titelpag deel 2  (23) 521- 950 (64) blz. Org. perkamenten band. 4o SGT B839                                       

                                                                                                      € 80-100 

 

58 BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79, prof. te Utrecht) Synopsis, dat is kort begryp der heilige 

God-geleertheit en insonderheit van de huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der 

wereldt. (...) . Vertaalt door Dirk Smout.  

   Het 1e stuk beheldt voornamelijk de huishouding des O. T.  ). UTRECHT, Francois Halma, 1688. 4o. Deel 1: .   

(32) 874 blz. Org perkamenten  band  mooi gaaf ex   € 140-160 
   Vert. van: Synopsis theologiae et speciatim oeconomiae foederum Dei. - 1671 

 

59 BURNET, Thomas (1635-1715, Londen) Sewel W 1654-1720 Kort begryp van de Historie der 

Reformatie van de kerk in Engeland beginnende met de regeringe van Koning Hendrik den achtse en eyndigende 

met het begin der regeeringe  van Koninginne Elizabeth AMSTERDAM, Weduwe van Septeren, 1690. Titelprent 

(32) 447 blz. met 6 portretten org perkament  mooi gaaf ex      € 80-100 

 

60 BUYS, Maria Eenvoudige bevindingen. (bevindingen in het jaar 1770) SNEEK, J. Campen, z.j. Z.J.(1860)  460 

(4) blz. geb.oude  halflinnen  8o. SGT B868 vermeld 1 locatie, vrij zeldzaam. Niet bekend bij de N.C.C.  € 50-60 
¶ Tijdgenot van Geesje Pamans, wie een soortgelijk werk schreef. Het boek geeft een duidelijk beeld van de geestelijke 

bevindingen in die tijd. De 1e druk verscheen in 1772. 

 

61 BYNÆUS, Antonius (1654-'98, prof. te Deventer) Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de 

geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere 

plaeten. Zesden druk. DORDRECHT, Joannes 't Hooft, 1725. \  

   4o. (30) 580 (36) blz. Met  2 prenten en afbeeldingen tussen de tekst. titelpagina in copy. 0pn geb   € 70-80 
¶ . SGT B884 

 

62 CALMET, Augustyn (1672-1757) Historie van 't leven en wonderwerken van Jezus Christus; getrokken uit 

de geschiedenissen van het oude en nieuwe verbond. In 't Fransch beschreven door den heer  Augustyn Calmet 

(...) verrykt met 62 kopere platen, en een kaart van 't heilige land. AMSTERDAM, By Theodorus Crajenschot, 

Boekverkoper op de Hoek van de Heerengragt en Heisteeg, in den Berg Sinaï, 1760. Grote 8o.  [XXVI], 270, 

[XVIII] p. Oorspr. leren band. Rug lichte schade. Boekblok en binding goed. Vrij zeldzaam werk. met 62 kopere 

platen, en een kaart van 't heilige land. (compleet)    

                                                                                                   € 200-250 
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63 CALVIJN, Johannes (1509-'64) Johannis Calvini Operum omnium theologicorum Tomus sextus : in quo 

continentur Institutionis christianae religionis libri quatuor, quae ad superiores editiones hac postrema, omnium 

emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim post ipsius authoris praefationem ad regem 

Christianissimum inserta ad lectorem admonitio breviter indicat ; cum indicibus locupletissimis. Ejusdem Calvini 

Epistolae et responsa. Genevae, Johannem Vignon, Petrum & Jacobum Choue¨, 1617. (90)597(9) org perkament 

gaaf exemplaar   € 200-250 

 

64 CALVIJN, Johannes (1509-'64)  Gerardus Gallinaceus; Johannes Florianus Harmonia, dat is, Een 

tsamenstemminghe gemaeckt Uyt de drie evangelisten, namelick Mattheo, Marco, ende Luca met de uitlegginge 

van Jan Calvijn opvergezet uyt den Latijnsche by GERRDUM GALLINACEUM Hier by gevoeght d 

uytlegginghen op den evangrlium Johannis   item noch op de handelingen der Apostelen van nieus overgesettet 

by Johannem Florianum dienaer des goddelijcken Wootds d welke alles is van nieus ende met grooter 

naerstigheydt oversien ende verbetert DORDRECHT, gedrukckt voor JASPERSTIYEN Boeck verkoper wonende 

in de WIJNSTRAETVEHAGEHEN, 1625. titelpagina met vignet (10)4260 x2   (2) 224 x2-  Titelpagina met 

fbeelding van Calvijn 157x2  folio half perkament goed e     € 300-400 

 

65 CALVIJN, Johannes (1509-'64) Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim, 

reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor 

librorum in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus 

sparsim explicatos continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius. [Genevae], SAnctandreana, 1595. (14 

met kaartje) 320-594((26) Titeklpagina 79(2)  org perkament folio mooi gaaf exemlaar     € 200-250 
¶ zie Alfredus Erichson ,,Bibliographia canviniana 

 

66 CALVIJN, Johannes (1509-'64) Noviodunensis Opera Omnia. In Novem Tomos Digesta. Editio omnium 

novissima, aad fidem emendatioorum Codicum quam accuratissime recognita, & Indicibus locupletissimis non 

sine maximo labore & studio adornata. Tomorum feriem, & qaum quisque complectatur materiam, proxima à 

Praefatioone pagina docebit. Met frontspice. AMSTELODAMI, Joannis Jacobi Schipper, 1671. Deel Iportret :(37) 

716 (16) 61 (4). . Deel III: (6) 438 (14) 418 (10). Deel IV:(8) 656 (24) 104 (10). Deel V: (6) 206 (18) 612 (14) 

Deel VI: (6) 540 (6) 185 (9) 229 (11). Deel VIII:(20) 744 (2) 59 (3). Deel IX:(8) 406 (46) 268 (2). Gebonden in 9 

hlinnenbanden compleet werk gaafexemplaar     € 500-600 
¶ deel 1   Pentateuchum-josua deel 2   Samuelem - Jobumdeel 3   Paalmos jsaiamdeel 4   Jeremiam -Ezechelem 

deel5 i  Danielem - majoris Deel 6  Euangelia  Actaapostlolormdeel7  7 Epistolas Pauli   Canonicas 

deel 8    Puscula  Varia Theologicadeel 9   Institutiones 

 

67 CAPADOSE, Dr. A. (1795-1874, Scherpenzeel) Bekeering van doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet. 

Uitgegeven door het Genootschap der vrienden van Israël te Neufchatel. Uit het Fransch vertaald door M.J. 

Chevallier.. AMSTERDAM, Peursem van g, 1837. (16-14) 64 pag opn geb   € 40-50 
¶ vrijzeldzame 1e druk 

 

68 CARPENTIER, Roeland de / Cornelius Bosch (1634-1715) Historie van het leven en sterven van Heer 

Johan van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advocaet van Hollandt, 

Etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt. Z.P., zonder vermelding van uitgver, 1648. 4o. 

(8), 366; 79 (9) blz. Geb. in orig. perkamenten band met overslaande randen.       € 150-200 
¶ 1e druk van dit werk. Ten onrechte toegeschreven aan Cornelis Bosch. 

 

69 CATS, JACOB (1577-1660) Sinne en Minnebeelden selfstryd tooneel der mannelijke agtbaarheidt Galathea of 

herdersklagt en andere mengelrymen (24)156 blz met 52 gravures tussen de tekts  EMBLEMATA MORALIA et 

Oeconomica blz 158-210 blz met 44 gravures WAARBIJ SELFSTRYT dat is onderklinge worstelinge van Goedec 

en quade gedachten van Niieus vermeerdert en verbetert Militat Omnis Home (24-220112 blz met 3 gravures 

WAARBIJ tONEEL DER mannelicke achtbaarheyt aEN GEWEZEN INDE cOORSPRAKE,TEGEB SPRAKE 

EN uITSPRAKE OVER DE WEYGERINGE VANDE kONINGINNE VASTHI  aen deGesanten des Kononcke 

ASSUERUS Tot vergeteringe vann de Huys gebreken deze eeuw (14)55(13) met 5 gravures  WAARBIJ 

GALATHEA of Harders MINNEKLACHT 193 blzet 4 Gravures LEIDEN, Wedeuwe en zoon van Jan van der 

DEyster, 1745. titel prenten gravures Org gebonden leren band 8o gaaf exemplaar   € 100-120 

 

70 CATS, JACOB (1577-1660) 's Werelds begin, midden, einde, besloten in den trouwring, met den proefsteen 

van den selven, door J. Cats. AMSTERDAM, Jacobus Verheyde -Nicolaar Verheyde, 1737. titelprent titelpagina 

in kleur -portret Anna Maria Schuurman - Jacod Cats (40) 673 (1 van de3 registerf) blz geb org leren band  goed 

ex     € 100-120 

 

71 CATS, Jacob (1577-1660) Huwelijk, dat is het gantsche beleyt des echten staats, afgedeelt in zes 

Hooftstukken: maegt, vryster, bruyt, vrouwe, moeder, weduwe. Behelzende mede de mannelyke tegen-plichten. 

AMSTERDAM, By Erven Wed G de Groot en Antony van Dam In Compagn ie, 1720. (14) 538 blz. alleen met 

illustraties tussen de tekst. Geb. in org. leren band. 8o. Mooi gaaf exemplaar.   € 100-120 
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¶ b. Cats, Jacob. Huuwelyk, Dat is Het gansche beleyt des Echten Staats; Afgedeelt in ses Hoofd-stukken, Maaght, Vryster, 

Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe. Behelsende mede de mannelyke Tegen-plichten. Door J. Cats (Amsterdam, Erven Wed. 

Gijsbert de Groot en Antony van Dam, 1720). 8o: A-2M8 [-A1], (20) 538 p.  
¶ In contemporaine leren band; rug met ribben, vergulde ornamentering en marokijnen tekstschildje; het frontispiece ontbreekt; 

band als zodanig iets sleets, papier enigszins verkleurd; doch het geheel is verder in goede conditie. Voorin een sonnet van J.J. 

Schipper, en een inleiding door schilder Adriaen van der Venne, die de vele tekstillustraties ontworpen heeft. 

 

72 CHARNOCK, Stephen (1628-'80) GERRIT HOKSBERGEN God verzoend, de wet in hare tweederlije 

eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de dood en die het geweld des doods had te niete gedaan, in en 

door den dood van Christus ons Pascha, zich zelf door den eeuwigen Geest Gode als eene offerhande van eene 

welriekende reuk, vrijwillig opofferende, om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen en de verbeurde erfenis 

der in Hem uitverkorenen der wijze te verwerven dat zij dezelve ter bekwamer tijd, dadelijk en personeel, 

deelachtig gemaakt worden. Vertoont in vier uitmuntende leerredenen, door wijlen Stephen Charnock, B.D. uit het 

Engelsch vertaald, door Jan Ross. Met eene korte historische voorrede, ter onderrichting aan de Nederlandsche 

Hervormde lezers, wegens de uit het Engelsch vertaalde Godgeleerde werken. Door Alexander Comrie; 

Scoto-Brittann. A.L.M. Philosoph. doctor en in leven laatst predikant te Woubrugge. Tweede druk. 

LEEUWARDEN, G.H. Swarte van Loon, 1837. (8) 292 (2) blz. org geb. half leer 4o. Faty C662   € 40-50 
¶ Weinig voorkomend werk 

 

73 CLARA ABRAHAM VAN ST Nuttelyk mengelmoes, Bestaande uyt alderhande Zeldzame en wonderlyke 

Geschiedenissen Samkelyk, Voedsaam en Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerley Scherpzinnige en 

Zeede-vormende Aanmerkingen, ter stoffe dienende; opgedist door (...)Met aardige Figuren en Opschriften. (Jan 

Luyken AMSTERDAM, By de Wed. Wolters en J. Pauli, 1718. 8o.frontispice  titelpagina in rood en zwart, (10), 

514, (19) blz. In oud perkamenten bandje ¶ Bevat 50 gravures tussen de tekst. (Jan Luiken)  Manco pag. 331 en 332. 

Landwehr, Dutch Emblem books,  € 150-170 

 

74 COCCEJUS, JOH.(1603-1669 Aanmerkingen over DANIEL In het Latijn beschreven Door de Hr Joannes 

Coccejus zal.g In zijn leven Professor de Godgeleerdheid tot LEYDEN vertaald door Abnraham van Poot ,N D 

AMSTERDAM, Weduwe Johannes van Someren, 1689. 30) 208 blz. org. perkamenten band. mooi gaaf ex zeer 

zeldzaam   € 160-180 

 

75   COELAND CHRISTJAN CORLINE  en  SCHILT  G M  . (1819-'73) Het verborgen leven met 

God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 

1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en 

gebeden. Derde druk. WAARBIJ 

   Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te 

Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken 

uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis 

nagelaten voor zijn familie en betrekkingen. ROTTERDAM, Huge. (27)281 blz-275 blzgeb i  half  leren bandmet 

titelschild  mooi gaafexemplaar   € 40-50 

 

76 COLES, Elisa (1608-'88, Calvinist) Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit. Mitsgaders 

andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, 

krachtdadige roeping en volharding. Nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden druk, vertaalt, 

door D. de Laroche. Voorzien met drie aanpryzende voorredenen van T. Goodwin, J. Owen, S. Annesley en W.W. 

Tweeden druk. 's GRAVENHAGE, Pieter en Wed. O. van Thol, 1769. (28) 508 blz. niet org geb. 8o. Faty C672 

vermeldt 1 locatie.   € 20-30 

 

77 COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) Nederlandts vloek en zegen en desselfs re-unie. Den sesden 

druck, vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen, en andere Biddaghs stoffe: mitsgaders een bevestingh; en twee 

sijnodale predicatien. Door Florentius Costerus, dienaar Jesu Christi binnen Hoorn. (33) 123 blz. 

   Nederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz. 

   Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz.  

   Nieuwe zegen (....), 1675, blz. 129-178.   De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. 

   Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373.  

   Prins Willem de Derde Koningh van Engeland, verklaert. blz. 377-428. 

   Nederlants verlossingh uitgestelt (....) blz. 431-502. 

   De getrouwe predicant uytgebeelt bij de vestigingh van Ds. Antonius Deynoot. 34 blz.  

   De Vrede der broederen (....) Synodus 4 aug. 1671 te Hoorn. blz. 37-71. 

   De Kerke in eere en orde. blz. 75-120. DEVENTER, Marius de Vries, 1739. Geb. in org. perkamenten band. 

8o. (.elk werk heeft een eigen titelpagina) ¶ Vrij zeldzame Deventer.druk   € 100-120 

 

78 COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) De geestelyke mensch, in zyn begin, voortgang, en uyt-eynde. 

Voorgestelt in verscheyden predikatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde Kerke 

binnen Hoorn. Zesde druk. ROTTERDAM, Losel / Kentlink / Bosch, 1739. (38) 840 (16) blz. 4o org perkament 

band     € 50-70 
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79 CRUGOT, Martin (1725-1790) en THEODORUS VAN BRUSSEL -vertaler- (1750-1783 De waare 

Christen in de eenzaamheid. Tweede druk. Van nieuws overgezien, met het oorsprongkelyk Hoogduitsch 

vergeleeken, van veel misstellingen en Taalfouten gezuiverd, en in een behaaglyker'styl gebragt door Th. van 

Brussel.Waarbij gebonden:De waare christen in de eenzaamheid; of bespiegelingen ter bevorderinge van den 

inwendigen godsdienst. Tweede Stuk. Uit het hoogduitsch Vertaald. AMSTERDAM, Gerrit Bom, 1774 en 1772. 

4o. Orig. halflinnen gebonden. (8) 158 (2) blz. en 2e stuk (8) 120 blz.   € 70-80 
¶ .Vrijz zeldzaam werk vooral 2e stuk  NCC vermeld 1 loc 

 

80 CURTENIUS, Petrus (1716-'89, Gouda, Amsterdam) Der Epheseren geluk met dankzegging erkend en 

hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond 

of Het eerste hoofdstuk van den briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de 

voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd. AMSTERDAM, Gerrit de Groot en 

Zoon, 1770. (34-10) 428 (18) blz. opn  geb. halfleer    € €70-80

 €

81 CURTENIUS, Petrus (1716-'89, Gouda, Amsterdam) Met dankzegging erkend en hun op hert hart 

gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus betoond of Het eerste 

hoofdstuk van den brief aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de voorreden wordt de 

gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd. AMSTERDAM, Gerrit de Groot en Zoon, 1770. (34-10) 

428 (18) blz. Opn. geb. in halfleren band. SGT C362.       € 60-80 

 

82 DETMAR, Dirk Adrianus (1774-1844, Ede) Het Waar Geloof in Jezus Christus. Werkzaam in de liefde 

tot God en den naasten. WAARBIJDe oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar 

schoonzuster Orpa.tot opwekking en bemoediging van heilbegeerde harten 2e druk WAARBIJGods vrijmachtige 

genade aan eenen zondaar verheerlijkt. of echt verhaal van zijne eerste levensjaren enz. In eenige brieven aan 

eenen vriend medegedeeld, AMSTERDAM/LEIDEN/ROTTERDAM, HOVERKER H / DE KLER  HUGE, 

1856. 60 (4) blz. 64 blz 147 blz Opn. geb. ¶ 1e werkje Vrij zeldzaam. N.C.C. vermeldt 2 locaties.   € 40-50 

 

83 DINANT, Petrus (1663-1724, Rotterdam) De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaarte 

en toegepast. ROTTERDAM, Jan Daniel Beman, 1721. 2 delen. dl. 1: 1721, (94-) 1955 blz. Deel 2: (24)1290( 30) 

. 2org  half lerebn banden, 4o.   € 150-200 

 

84 DINANT, Petrus (1663-1724, Rotterdam) De brief van den H. apostel Paulus aan die van Efeze, verklaart 

en toegepast. (in 3delen) met daaribij  Het gekukzalig ebn vreedzaamUiteindeectdoor EVERSDIJK 

WILHELMUS en gedichten  36 -34 blz( ROTTERDAM, Jan Daniel Beman, 1721-1722. 4o.1e Deel 1739:  (16) 

759 blz 2e. Deel 1739: 798 blz.3e deel788(24)-36-24 blz  org geb inlerenbanden MOOI GAAFEXEMPLAAR 

¶ 1e druk van dit werk. SGT D 82   € 130-200 

 

85 Div Auteurs Keurgarven. Woorden der Schrift voor elken dag des jaars. AMSTERDAM, Egeling, Z.J. Linnen 

band, 8o   € 20-30 

 

86 DODDRIDGE, P. (1702-'51) Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus, en over de waerheid 

van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene breedvoerige 

voorrede; strekkende ten deele tot raed en bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot ongelove, dog meest, tot 

beveiligingen van waerheit en vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen 

Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers, predikant te Amsterdam. AMSTERDAM, Gerrevink, Wor, 

Vieroot, Tirion, Kuyper, Loveringh, Borstius en van Eyl, 1748. (144) 307 blz. org lerenband 4o   € 70-80 

 

87 DRELINCOURT,  Charles (1595-1665) /P. du MOULIN / G. UDELMANS / S. SIMONIDES 't 

Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; bestaende in meditatien, gebeden en 

danckseggingen, etc. De klacht van een swaermoedige over het gebruikyck van het H. Avondtmael, door 

Simonides. En: 

   De noodzakelijkheyd des H. Avondmaels en Belydenisse des Geloofs door G. Udelmans. Waarbij opgenomen: De 

reyse na Beth-El. Blz. 289-314. Door Johannes Focquenbergues. Met daarachter Psalmen en Lof-zangen. 

AMSTERDAM, Bij de Wed van Gijsbert de Groot Boeckverkoperster op de Nieuwen dijck tusschen de twee 

Haerlemmer, 1703. sluysen in de groote bijbel  (20) 230-62 (1) blz. Met titelprent en prentjes. Org. leren € 80-100 
¶ vrij zeldzame druk 

 

88 DRIESSEN, A. (1682-1748, prof. te Groningen) Wonderwerken van Jezus. (Aonius Driessen doctor en 

professor der H. Godgeleerdheid en Academie-Prediker by de Hooge Schoole van Groningen Welker :etter zin 

kortelijk geopent en bewezen ect waarbij gevoegd zijn de parabelreden der WYZE EN DWAZEN MAAGDEN 

MET daarbij REDENVOERING 2 Thimoth 2 vers 15 Uitgesproken in de Academi Kerk van Stad en Lande 

UTRECHT, Jacob van Poolsum, boekverkooper/, 1717. (20) 438 (4) 60 blz Org geb half  perka,ent ,et enkele 

ondersyrepingen en randen beplakt verder een goed excemplaar ¶ Vrij zeldzaam.   € 200-220 
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89 DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen 

blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere 

Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na 

eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. 

Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't 

Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. AMSTELDAM, by Dirk Swart, 1768. (titelprent 30) 

336 blz. Opn. geb.  4o.   € 80-100 

 

90 DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen 

blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere 

Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na 

eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. 

Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't 

Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Derde druk. AMSTELDAM, by Dirk Swart, 1774. (32) 

336 blz. Org. half linnen band, 4o     € 60-80 

 

91 DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen 

blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere 

Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na 

eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. 

Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't 

Neederduitsch laaten vertaalen. AMSTERDAM, H.M. Bremer, 1880. Nieuwe onveranderde uitgave. Goedkoope 

volksuitgave. 432 blz. Onbekende druk. Org. halfleren band, 8o.   € 40-50 
¶ Niet vermeld in SGT. Dit boek behoort aan Jacobus Johannes Vrolijk, Bolnes. 

 

92 DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-1795, Mijdrecht) De wonderlijke leiding Gods omtrent eenen  

    blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende, behelzende zijne roeping uit het duistere 

    Jodendom ,waaruit hij is overgebragt tot het licht, dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is; na eene  

    zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld. Ondervonden en in het Hoogduitsch beschreven. Tot  

    verheerlyking van Jehova in het Nederduitsch vertaald.(32)336   1768AMSTERDAM Dirk SWART 

Waarbij geb.:  

    Het vervolg van de wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die 

    hij niet kende. Behelzende zijne werkzaamheden, zoo omtrent, in en na het doen van zijne belijdenis, en voor, 

    onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking van zijn huwelijk; en andere zonderlinge 

    reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden enz. Tot verheerlijking van Jehova in het licht gegeven.  

    Tweede druk. 189 blz. 1838 MINNERTSGA bij J BLOEMSMA  .Niet in SGT Waarbij geb.:  

    Intree-rede over Ephesen III: 8, uitgesproken door Christiaan € 70-80 
¶ Vrij zeldzaam werk van de tot het christendom bekeerde Joodse Rabbijn. De oplage van de herdruk van 1977 werd in beslag 

genomen. 

 

93 DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht)3818 Intree-reeden uitgesprooken door Christiaan 

Salomo Duytsch, voor de gemeinte van Mydrecht. Den 7 september 1777. Uit Ephesen III: 8. AMSTELDAM, 

Swart / Scholten, 1778. (8) 64 blz. opn. geb. 4o. SGT D179      € 70-80 
¶ vrij zeldzame 1e druk 

 

94 DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen 

blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere 

Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na 

eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. 2edruk1769.WAARBIJ Eenvoudig antwoord 

door Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde 

aanmerkingen op het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz  z j   

WAARBIJ Jehovah verheerlykt door de erkenning van den waaren Messias Jezus Christus. Uit de schriften der 

Propheten aangetoond, en uit die der Evangelisten en Apostelen bevestigd. Voorzien met twee nauwkeurig 

uitgerekende tafelen over Jesaias 7:8. Van de opvolging en regering der koningen van Juda en Israel. Geschreeven 

in 't Hoogduitsch door Christiaan Salomon Duytsch, gewezen Joodsche rabbi. En uit het handschrift vertaald door 

J. Traast. Gedrukt voor den autheur. Tweede druk. AMSTELDAM, by Dirk Swart, 1769. (titelprent 32) 

336-32-176 blz. Org. half lleren band, 4   € 100-120 
¶ 2e werkDuitsch verzet zich in dit zeldzame pamfletje tegen de aantijging van een onbekende auteur, die in geschrifte de 

waarheid van Duitsch' levensverhaal, zoals beschreven in 'De wonderlijke leiding Gods', in twijfel trok. 

.3e werk vrij zeldzaam tweede stuk 

 

95 DUTTON, Benjamin (1662-1765, Presbyteriaansch predikant te Groot-Gransden in Engeland) 

Gods genade verheerlijkt in eene zaligmakende bekeering tot god in Christus en verdere bevestiging in den weg 

des Geloofs, Uit eigen ondervinding beschreven. Benevens eene verzameling van XXIII brieven, over 

verscheidene Geestelijke Onderwerpen aan onderscheidene personen geschreven, zeer nuttig en leerzaam ter 

besturing, opwekking en bemoediging in den weg des Geloofs en der Heiligmaking. Om derzelver uitnemendheid 
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in het Nederduitsch vertaald door Cornelis Brem. Voorzien met eene Aanprijzende Voorrede en eenige 

ophelderende aanteekeningen van den Weleerwaarden heer Paulus Rutgers, predikant te Leeuwarden. 

AMSTERDAM, H. Höveker, 1835-36. Eerste stukje:(20) 84 blz.,1835 2e stukje 120 (3) blz., 1836. 3e stukje (6) 

116 (4) blz. 1836. Opn. geb. halfleren band 8o. Faty 2-D83 1 part loc.   € 60-70 
¶ 3deeltjes elk aparte titel pagina vrij zeldzaam 

 

96 EENHOORN, Wilhelmus van (1691-1759, Arnhem) De alleruitnemenste weg om wel te leven en wel te 

sterven. Aangeweezen in eenige verhandelingen van de liefde, met alle desselfs voortreffelyke eigenschappen, ofte 

verklaring en toepassende aanmerkingen over I Cor. XIII. 

    deel1 AMSTELDAM, Adriaan Wor, 1750. eerste  deel.  Tweede druk. I90645(1) geb org perkament gaaf 

exemplaar   € 80-100 

 

97 ELSNERUS, Theodorus Petrus (Wageningen) Eene ontleedene en tot zijn oogmerk gebragte      

VERKLAARING over de drie brieven van den apostel JOHANNES, Uitgegeven met eene voorrede door zyn 

wel-eerw. broeder Gisbertus Matthias Elsnerus, doctor en professor der h. godgeleerdheid op de academie te 

Utrecht en predikant aldaar. te UTRECHT, by J. H. Vonk van Lynden, boekverk., 1747. (86) 706 (20) pag. Org. 

half leren band. 4o   € 100-125 

 

98 ERASMUS Van ROTTERDAM, Desiderius (1466-1536) Colloquia familiaria, dat is Gemeensame 

t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, 

als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedrieg och zijn hier achter by gedaen de verjklaringen vann tien 

spreekwoorden,nevens een brief aen Christianus Lubescebses en een cratie aen adolph Prince vabv Verrona in alle 

welke Voortreffelijk Scherpzinninglijk Verstandelijk Vermakelijk zo wel inde Theologie philosophie als 

poetiscghe en andere aerdige en genoegelijke redenen worden voorgestelt op gelost en beantwoort lles beschreven 

door den zeer vermaerden DESIDERIUSD ERASMUS  van ROTTERDAM Uyt het Latijn vertaelt in deze 

laesten druk overzien en met noodige Registers vermeerdert UTRECNHT, Gysbert van ZYLL Boekverkoper op de 

Ganse markt in Konings-Bijbel, 1664. , (24)+759 (1) pag geb in een letere linnen band. Geillustreerd met een 

gegraveerde titelpagina waarop Erasmus met verrekijker en 5 ovale voorstellingen en t.o. pag. 1 een portret van 

Erasmus. Vertaling (door Petrus Scriverius) van de beroemde samenspraken, voorafgegaan door o.a. een 

levensbericht van Erasmus, een opdracht van Daniel Heinsius, d.d. 1636, aan Scriverius, drempelverzen van 

Vondel, J.C. Scaliger en G. Cognatus. Aan het slot van het boek: Korte vermaninge (...) aengaende het valsch 

bedrog van een seker Dominicaner-monik; Van de nuttigheyt zijner t'samen-spraken; Den onervaren krijgsman; 

Sileni Alcibiadis of schijn bedriegt; De verklaringen van tien spreek-woorden; Een brief van onderwijsing (...) aen 

Chr. Lubescenses; Oratie of vertoog om de deugd te omhelsen; Proci & puellae of eerbare vryagie  goed 

exemplaar   € 300-350 

 

99 ERASMUS, Desiderius (1469-1536) Colloqvia of t,samen-spraken Waerin kloeckelijck scherp sinnighlijck 

verstandelijck vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck,veel aerdige en deftige redenen worden 

voor-gesteld,op-ghelost,en beantwoord,die tot eenen eer;ijcken handel en wandel,en tot sonderlinge nut der 

geleertheyd ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn  WAARBIJ  

   De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De 

krijgh is den on-ervarenen soet: ....... Noch het spreek woord Sileni Alcebiadis of Schijn bedreigt vertaalt door I R 

alles voor ontrent hondert enzes jaren in zijn Adagien of Spreeck woorden ghestelt ende uytghegheven door 

Desiderius Erasmus van Rotterdam AMSTERDAM, Pietersz Dirck, 1622. (8)422(8) 53 blz org geb perkement  

   ¶ Laatste blz vermeld AMSTEDAM Ghedrucht bY Paulus van Ravesteyn Anno 1622 300-450 

 

100 ERASMUS, Desiderius (1469-1536) COLLOQVIA AMSTELODAMI, Elzeviriana, 1679. titelprent   

     (18)672 blz 12o org perkament gaafexemplaar   € 200-250 
  ¶ The bottom corner of the titlepage is reinforced. The latest Elzevier edition of the famous Colloquia by Desiderius Erasmus,   

  1466/69-1536. Illustrated with an engraved titlepage depicting Erasmus, by Corn. Cl. Duysend.). 

  De nieuwste Elzevier editie van de beroemde Colloquia van Desiderius Erasmus, 1466/69-1536. Geïllustreerd met een  
  gegraveerde titelpagina beeltenis van Erasmus, door Corn. Cl. Duysend.). 

 

101 ERSKINE, Ralph (1685-1752, Dunfermline); ERSKINE, Ebenezer (1680-1754) Al de werken.    

Schatkamer van uitgegeven Godgeleerde verhandelingen in 12 delen. Uit het Engels vertaald door Jan Ross  

(koopman) ouderling bij de Schotse Kerk te Rotterdam met voorredes van Th. van der Groe.tweededruk   

NIJKERK, I. J. Malga., Z.J. Uitgegeven 1861-62  In 12  geb halflinnen banden met titelschild  8o.   € 100-125 

 

102 ESPINE, JEAN  1505-1595 Opuscules theologiques de M. Jean de l'Espine Angevin. Comprins en deux 

parties, le contenu desquelles se void és pages suyvantes. Avec indices propres et de bon usage pour le lecteur 

chrestien.=( Consolation et instrvction-Excellent TRAICTE de la iustice titelpagina) Genève, Jacob Stoer, 1598. 

1044, [ register tot de letter M(aux)12 v/d 28] p. orgineel gebonden perkament n=met overslaande randen 12o 

    € 350-400 
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103 ESWYLER, Jan (ca. 1675,  Hoorn) ; Jean Louis Bernhardi (1811-1873) Ziels-Eenzame meditatien 

over de voornaamste waarheden des evangeliums, vertoonende hoedanig eene ziel op vrije genade door het geloof in 

den Heere Jezus zal leven. Negende druk. UTRECHT, J.J.H. Kemmer, z.j. (ca. 1864). 8o. (XXXII), 526, (1) blz. Opn. 

geb. in half linnen   € 50-60 
¶ Verzorgd door J. L. Bernhardi welke ook een voorrede schreef. NCC meldt 1 loc. SGT E 92   

 

104 EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der 

kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke 

blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en 

kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te 

Rotterdam.negende druk. ROTTERDAM, Jacobus Bosch, 1757. (16) 416 blz.orgineel perkamente band. 12o 

vrijzeldzaam met opdrachte C ornelia Helena(17 jaar bij belijdenis doen op 24 novenber 1772   € 125-150 

 

105 FENNEMA   IBERTUS (1669-1750) De verborgentheit des kruices       voorgetoont in Job, en vervult 

in Jesus Christus, de sone Gods. kortelyk opgehgeldert LEEUWARDEN, KOUMANS Pieter, 1748. (118)250 blz 

opn gen half leer      € 50-60 

 

106 FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr. W. A. 

Terwogt. Met een aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht. 

Opgeluisterd door minstens honderd gravuren, voor 't meerendeel naar aanleiding der prenten van Jan Luyken, op 

hout geteekend door A. F. Zurcher en door twee groote staalplaten, evenzeer naar Luyken, bewerkt door J. ed. 

Taurel. DORDRECHT, J.P. Revers, 1867. (12) 780blz. Opn geb  half leer   Folio.   € 80-100 

 

107 FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in 

Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der 

reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS 

GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald AMSTERDAM, GULIK van J, 1780. deel1 (48)545 

blz portret met 14 gravures15 deel 2 (32)645 blz gravures 15 t/m 20 en 6 gravures deel 3(8)696 blzen 11 gravures 

De Kopergravures zijn getekend door  Jacobus Buys gegraveerd door Th Koning   Zie Poortman Bijbel en Prent  

deel 2 blz 249-250 org 3 half lerenbanden () met 38 kopergravures  gaf exemplaar .   € 80-100 

 

108 FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in 

Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der 

reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS 

GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald AMSTERDAM, GULIK van J, 1780. deel1 (48)545 

blz portret met 14 gravures deel 2 (32)646 blz gravures 15 t/m 20 en 6 gravures  De Kopergravures zijn getekend 

door  Jacobus Buys gegraveerd door Th Koning    org half leer . banden vertoonen ouderdoms verschijnselen 

boekblok gaaf     € 50-60 
¶ Zie Poortman Bijbel en Prent  deel 2 blz 249-250 

 

109 FLEETWOOD, REV. JOHN  (ca. 1790)( The Life of Our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ:ect 

     Geillustreed met titelgravares en24 paginagrote kopergravures LONDEN COOKE 1770 452blz Org Lerenband 

afm 27,5 bij 22,5 cm   € 90-100 

 

110    FEITH, Rijnvis (1753-1824) Dagboek mijner Goede Werken in rekening gebragt bij God, tegen den dag 

der algemeene vergelding. AMSTERDAM, Johannes Allart., 1785., z.j. (4) 246 (6)blz. Geb. in org. halfleren band.  

met goud bestempeling goed ex   €40-60 

 

111 FOKKENS, MELCHIOR, AMSTERDAM- Beschrijvinge Der wijd-vermaarde Koop-stadt Amstelredam, 

Van hare eerste beginselen, oude Voor-rechten, en verscheyde Vergrootingen,...stant. Den tweeden Druck... 

AMSTERDAM, Abraham en Jan de Wees, 1663. titelpremt(16)253)13) b lz met 14 uitslaande prenten  en 2 enkel 

(fldg plattegrond van Amsterdam Opgenomen)  blz201-208 in handschrift org lerenband rug gescheurd 12o 

 ¶ .Volgens Nijhoff Wees this de herdruk van de 2e editie is a plaat meer: ??het Trippenhuis (. Tegenover p 86) ...   € 100-120 

 

 

112   FOPPENS WILHELMUS  (1634-1699) VERTALER Den roomschen catechismus, ofte Het kort 

begrijp van het christen en catholijck geloof. Uyt-ghegeven door't bevel van het H algemeen concilie van Trenten. 

/ Translated in het Nederduyts vertealt door  W. Foppens Pop L BRUSSEL, Foppens F, 1668. titelprent (220 748 

(46) org perkement gaaf exemplaar     € 100-120 

 

113   FORMEY JEAN HENRI SAMUEL (1711-97 lA FONTAINE DE ISZAAK Kort begrip der 

kerkelijke historie professor inn de Filiosofie vertasld doorL de la Fontaine predikant tge Gravenhage eerste deel s 

GRAVENHZAGE, Wed O van Thol en zoon, 1763. (20)452 blz 8o Org Perkament   € 80-100 
¶ laatste blzvermeld  Op die eerste deel dat afzonderlijk wordt uitgegeven zal het tweede deel zo ras het mogelijk zal zijn  
volgen 



KOOLBOEKEN Hoofdweg 204  6744WR EDERVEEN Tel 0651216184  31(0)318-574290 

BOEKENVEILING 1 FEBRUARI 2020  16e 17e 18e en 19 eeuwse boeken 
 

14 

 

114   FORTGENS, Michael   1663-1697 leeraar der weerlooze en Doopsgezinde Christenen tot 

Amsterdam. 42 predikatien over uitgeleze texten des Ouden en des Nieuwen Testaments. Gedaan door Michael 

Fortgens, in zijn leven leeraar der weerlooze en Doopsgezinde Christenen tot Amsterdam. AMSTERDAM, Dirk 

Boeteman/ Jan van Veen en Jacobus van Nieuweveen. . (18) 769 (19) blz. geb  half perkament  perk. band, 4o. 

gaaf exemplaar   € 160-180 

 

115   FORTGENS, Michael (in zyn leven leeraar der weerloze doopsgezinde Christenen te 

Amsterdam) Predicatien over de twee eerste capittels van den eersten brief Petri. Den uyttogt van Abraham uyt 

zyn vaderland en de opoffering van zynen eenigen Zoone Isaac. Benefens den overdragt of vergeluking van dien, 

in de offerhande van Jezus Christus onzen Heere. AMSTERDAM, Gedrukt by Nicolaus Lobedanius Boekdrukker 

aggter Stadhuis op den hoekvan de Stads Paardestal in de vergulde A, z j  ca  1695. (18) 753 blz org perkament 

geb     € 140-160 
¶ Gedrukt by Nicolaus Lobedanius Boekdrukker aggter Stadhuis op den hoekvan de Stads Paardestal in de vergulde A en zijn te 

bekomen  by de Weduwe van de auteur op de agter burgwal en by de Wed van Pieter Areentz en Cornelis vam de Zys en de by 
Jan Rieuywerstein de Beurs straat en de Wed Barennt Visser in de Dirk van Hasselt Steeg Met privelige voor 15 jaren zj  ca1695 

1e druk v rij zeldfzaam 

\a. Fortgens, Michael. Predicatien over de Twee Eerste Capittels van den Eersten Brief Petri. Den Uyttogt van Abraham Uyt zyn 
Vaderland. En de Op-offering van zynen Eenigen Zoone Isaac. Beneffens Den overdragt of vergelyking van dien, in de 

Offerhande van Jesus Kristus onsen Heere. Gedaan door ... In zyn leven Leeraar der Weerlooze Doops-gezinde Kristenen Te 

Amsterdam (Amsterdam, Nicolaus Obedanius [dr.], voor wed. M. Fortgens, Wed. Pieter Arentsz, Cornelis van der Sys, Jan [II] 
Rieuwertsz en Wed. Barent Visser, [1711]). 4°: †2*-2*4A-5B45C1, (20)753 p. [incompleet]  

¶ In smoezelige perkamenten band. Voor- en achterin een grote vlek; achterdekblad los; provenance: Pieter van Rijn. Aan het 

slot ontbreken p. 754 t/m 840, plus nog 28 p. registers. Verder in goede staat. Op p. 690 (4S1v) een pseudotitel: Michiel Fortgens 
Uytbreydinge en bedenkinge over den Patriarch Abrahams. Springer & Klassen 4755; 

 

116   FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de 

geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en 

toegepast. DORDRECHT, Frederik Outman, 1740. Deel I: (30-32-6) 712 blz. Deel II: (4) 760 (30) blz. 4o. Opn. 

geb. in halfleren banden. 4o.   € 150-174 

 

117   GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) Uytlegginge van den Zendbrief 

aan den Hebreen, in welke al de voorname hooft-gronde aangaande Jezu Perzoon, eewige Godheidm Prophetisch, 

Priesterlik en Koninglik ampten, en de voorregten van de Kerke des N. Testaments, grondig werden uitgehaald en 

tegen alle tegensprekers uitvoerig verdedigd. Hier komd by een ziel-roerende aanspraak tot de Joden en kragtige 

overtuiging der zelver uit den teneur van dezen Brief zelfs. Door Henricus Groenewegen, bedienaar des 

Goddeliken Woords tot Delfs-haven. AMSTERDAM, Van Someren Johannes Weduwe van, 1679. (98) 910 (30) 

blz. Org. perk. band 4o    ¶ voorrede is een aanspraakaan de verstrooide Joden   € 50-60 

 

118   GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) Keten der prophetische 

godgeleerdheid: bewysende dat de uytlegginge van de Openbaringe Joannis, is een ware sleutel der prophetien uyt 

een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons. Ende eenige voornaamste 

prophetien, zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. cap. van de Openbaringe en de prophetyen, na het 

gantsche werk. Waar nevens gaat een prophetische tafel van vergelijkinge waar in deze drie werken in een oog 

voorkomen. Alles tot ligt van Gods kerke voorgestelt door Henricus Groenewegen, in sijn leven bedienaar der 

gemeente J. Christi tot Enchuysen. Den tweeden druk. ENKHUIZEN, Van Straalen, 1682. ((42)1000  blz. Org. 

perk. 4o. SGT G286   € 100-120 

 

119   GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) De lofzangen Israëls waar onder de Heere woont. 

Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel. HARDERWYK, gebr. 

Brouwer, z.j. Z.j. (14) 192 blz. Opn. geb. halfleer, 8o. SGT G318.   € 30-40 
¶ NB. titelpagina vermeld Gebr. Brouwer in rode letters. 

 

120   GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) De lofzangen Israëls waar onder de Heere 

woont. Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel. HARDERWYK, 

gebr. Brouwer, z.j. Z.j. (14) 192 blz. Opn. geb. kunstleer, 8o. SGT G318. ¶ NB. titelpagina  in kleur  € 30-40 

 

121   GROOT, Jacobus. de (1696-1750 Utrecht) Verklaring van het 26 hoofdstuk van den profeet Jesaja. 

verklaring van het 16 hoofdstuk van den profeet Jesaja, door den wel-eerwaarden zeer geleerden en nu zaligen 

heer Jacobus de Groot, in zyn wel-eerw. leven zeer gelieft en getrouw bedienaar des Heiligen Euangeliums, laatst 

te Utrecht. met een aanprijsende en dit Capittel verder ophelderende voorreden van Carolus Segaar, predikant te 

Utrecht. UTRECHT, by Abraham van Paddenburg, boekverkoper in de lynmarkt., 1763. (32)612(13) geb half 

linnen   € 100-120 

 

122   HAAS, Gerardus de (1737-1817, Amsterdam) Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk 

AMSTERDAM, Johannes Allart, 1798. 4o. Orig. half leren band. (XII) 597 blz.   € 50-60 
¶ SGT H 10. (Handtekening van G. de Haas onderaan approbatie) 
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123   HAES, Frans de (1708-'61, dichter) Poëtische uitbreiding en bespiegeling over de Euangelische 

gelykenis van den verloren Zoon; Door Frans de Haes. De tweede druk.De tweede druk. Waarbij geb.: Stichtelijke 

gedichten. Waar bij: Aantekeningen op het verheerlijkte en vernederde Portugal begrepen in drie boeken; waer 

achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten; ROTTERDAM / ROTTERDAM / AMSTERDAM, 

Philippus Losel / Nikoleas Smithof / F. Houttuyn, 1744 / 1746 / 1758. Drie boeken in 1 band. Het eerste: (36, met 

titelgravure, titelpag. met gravure, en portret van auteur), 104 (1) blz. / Het tweede: (30, Titelpag. met halfblad 

gravure), 208 (2) blz. / Het derde: (16, met titelpag. met gravure), 1-114 (met 3 halfbladgravures aan het begin van 

elk van de drie boeken "vernederd Portugal'), gevolgd door 'verscheide gedichten' (2), 117-243, (8) blz. In oorpsr. 

oude leren band. Rug wat sleets, bovenaan stukje plakband. Boekblok en prentwerk goed.     € 100-120 
¶ Bevat ook uitslaande kaart van Portugal. Zie voor eerste werk SGT H 47. komt compleet zelden voor 

 

124   HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) De  heydelbergsche catachismus  

AMSTERDAM, Johannes van Someren, 1684. (8) 557 (18) blz. geb org perkamenten band, met titelvignet 4o.  

    € 125-150 

 

125   HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam)   D HOKSBERGEN De Brief des H. Apostels 

Pauli, Aen de Philippensen; Verhandelt in verscheyde Predikatien, Door Do. Petrus vander Hagen, Predikant tot 

Amsterdam. AMSTERDAM, ROTTERDAM Johannes, 1636. 4o. (8), 1110, (2 blz.  geb. iorglerenband ende 1e 

druk. SGT H 48 (1 loc.) en NCC (2 loc.)   € 140-160 

 

126   HAKVOORD, B. (voorzanger in de Grote Kerk te Zwolle) De VERNIEUDE schole van 

Christus. Waar in/ door vragen en atwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde Godsdienst/ 

beknoptelyk voorgesteldt/ en volgens den draad van de Heidelbergse Katechismus/ duidelyk verklaart/ en uit de H. 

Schrift bevestigt word. Dezen zevenden Druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert; en 

deswegen zeer bekwaam, om in alle Christelyke Huisgezinnen, en Kerkelyke Katechizatien gebruikt te worden. 

Kol. 3: 16. Het woord van Christus wone rykelyk in U, in alle Wysheid. ZWOLLE / AMSTERDAM, B. Hakvoord  

boekverkoper aande grote markt  Wed. de Groot boekverkooper opden Nieuwendyk, 1722. (22) 799 blz. Geb. org. 

perkamenten bandje. 8o. SGT H89   ¶ vrij zeldzaam druk   € 100-125 

 

127   HALMA, François (1653-1722, uitgever te Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden) Heilige 

feestgezangen. Behelzende de geboorte en 't lyden des Heilants, zyne Opstandinge, Hemelvaart, verhooginge aan 

Godts rechte handt, en de zendinge van den H. Geest. Hier komt by, de zegepraal des geloofs, of eene uitbreidinge 

van het gansche XIe hooftstuk van den brief aan den Hebreën: in dichtmaat gebragt en met printverbeeldingen 

versiert door Francois Halma. De tweede druk, nauwkeurig overzien, ook met kanttekeningen en eenige niewe 

stukken vermeerdert. LEEUWARDEN, François Halma, 1718. Frontispice (94) 432 blz. Met 29 prenten en 3 

uitslaande prenten. Orig. perk. band, 4o. Gaaf exemplaar. SGT H99 vermeldt 1 loc.   € 100-120 
¶ De prenten bevinden zich op de pag 1 . 9, 20, 38, 48, 56, 78, 86, 88, 102, 110, 112, 124, 132, 136, 168, 186, 250, 258, 315, 340, 
342, 372, 382, 384, 386, 396 en 402. De uitslaande op pag. 370, 408 en 414. 

 

128   HALMA, FRANÇOIS Woordenboek der Nederduitsche & Fransche Taalen, Uit het Gebruik, en uit de 

beste Schryveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld. Dictionnaire Flamand & François, Tiré de 

l'Usage & des meilleurs Auteurs LEIDEN/UTRECHT, Jacob de Wetstein / Jacob van Poolsum, 1758. ( 

gegraveerde frontispice.-12) 812 blz 4o  De titel in rood en zwart afgedrukt.  tekst afgedrukt in drie kolommen  

Geb Org half lerenband goed ex   € 150-200 

 

129   HAMELSVELD, Y van Bijbel-geschiedenis. In twee delen, met platen. Deel 1: behelzende de 

geschiedenis van Adam tot Christus, (12) 548 blz. Deel 2: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de 

verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem AMSTERDAM, Bij Johannes Allart, 1797. dln 1-548-dln 2 

551-947 blz met 26gravures.Org. 2 half leren banden. 4o  mooi gaaf exemplaar   € 90-110 

 

130   HAMELSVELD, Y. (1743-1812, prof. te Utrecht) Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In 

twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (8) 327 blz. Tweede deel: 

Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (20) 

229-579 met 31 platen. AMSTERDAM, Erve G. Gartman en Ten Brink & de Vries, 1830. zonder titel pag (20) 

579 blz met 31q gravures  4o o.t. en n.t. inn eenn band   € 80-100 

 

131   HANNOT, S. Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale  Waar in de woorden en spreekwijzen 

der eerste tale naar hunne verscheide beteekennissen en kracht door de laatste naeukeurig verklaart en opgeheldert 

worden   alles getrokkenuit het gebruik en de beste schryveren  door S HANNOT vervolgens overzien van veele 

mistellingen enandere vlekken gezuivert ook met veele woorden en spreekwijzen aanmerkelyk vermeerdert en 

verrykt door D. van Hoogstraten erde druk DORDRECHT/UTRECHT?AMSTERDAM,, 1736., Braan van 

Joannes/Poolsum van Jakob/ ONDER de Lin. (16) 1016 blz geb org leer rug gerestraueerd weinig voorkomen 

standaard werk   € 180-200 
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132   HASIUM, Adrianus (1601-1550 Leeuwarden) Den geestelycken alarm tot schrick der Godtloosen en 

troost der vroomen met een noodige lesse om Godt te soecken terwyl hy te vinden is. Achter aen volgen noch 

XXVIII texen de welcke cortelyck werden  geanaliseert en met paginen aengewesen hoe sy uyt het voorgaende 

tractaet bequamelyck tot predicatien konnen werden gebracht hier by gevoegt ten dienste van alle nieuwelingen in 

het heylige predick ampt.  

   Axchter de tweedemeditatie volgt noch tot 

   tot een toe-gift, een verclaringe over den CXXIIII Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede tusschen desen 

staet en den Koningh van Hispanien door Adrianum Hasium Rotterdammun, Dienaer Christi tot Leeuwarden 

   WAARBIJ Waarbij geb.: Anatomia, Dat is: ontledinge van acht-en-twintigh texten, de welcke kortelijck werden 

geanalyseert, en met paginen aen-gewesen, hoe sy, uyt het voor-gaende tractaet, bequamelijck tot predicatien 

konnen werden gebracht. By een gestelt ten dienste van alle nieuwelingen in het heilige predick-ampt. Door den 

selven autheur Adrianum Hasium Roterodamum V.D.M.E.L. (1665) LEEUWARDEN, by Jan Jansen de FRies, 

1648. ( titelprent 34( l 563(9)  met daarachter ANATOMIA 66 blz SGT H163 -171.   € 200-225 

 

133   HAYENS Remko (1695-1762) Schiedam Eenige aanmerkingen over het boekje, genaamt Zielseensame 

meditatien, over de voornaamste waarheden des euangeliums. / door een liefhebber der Waarheidt.Vervat in een 

onderlinge samensprake tussen een Leeraar en een Lidmaat van de gereformeerde gemeente,Inwelke samensprake 

ook gehandelt word over het wettische en evengelisch werken van Gods volk waarin hetniet en waar het al in 

bestaat.Als ook het onderscheidt tusschen het een en het ander ROTTERDAM, Topyn Nikolaas, 1739. (28) 239 

blz Geb in een niet org oud bandje   € 125-150 
¶ vrij zeldzaam 

 

134   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) De kruistriomph van Vorst Messias, Ofte 

verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; Den Heere Jesus 

Christus, Volgens overeenstemminge der Vier Evangelisten in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast. Uit zijn 

nagelaten geschriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. 

AMSTERDAM, Adrianus Douci, 1737. (87) 684 (20) blz.  O 1e druk. latere half linnenband   € 60-80 

 

135   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) Het Hooglied van Salomo. Verklaart en 

vergeestelykt.. ROTTERDAM, Reinier van Doesburg, 1731 en 1728. 4o. Deel I:3edruk met titelprent 1738 ) 1118 

blz. Deel 2: 2e druk 1119 t/m 2258 (51). org perk banden ¶ mooi gaaf org set € 180-200 

 

136   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) De Euangelische Jesaia : ofte des zelfs 

voorname Euangelische Prophetien; In haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik 

vertoond, Door (...) (Deel 1 t/m 4). ROTTERDAM, Renier van Doesburg /, 1703 - 65. 4 delen. Deel 1titelprent  

4edruk 1727/ Deel 2: 2edruk 1718 deel 3 4e k, 1729 Deel 4: 3 druk 1728ebonden in 4 orginelefperkamente banden  

mooi gaaf wet ¶ mooie gave exenplaren   € 200-250 

 

137   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) De kruis triomph van vorst Messias. Ofte 

verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus 

Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. 

Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbroek 

vierde  druk. DORDECHT, Abraham Blusse en Zoon, 1777. (88) 684 (20) blz. Opn geb  haslf leer 4o.   € 40-50 

 

138   HENDRIKSZ, D. (1766-1841, Groningen) Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip 

der christelijke religie. 6e druk. ROTTERDAM, bij B. Schuuring, 1819. 156 blz. Opn. geb. 8o   € 20-30 

 

139   HERMES, Johann August (1736-1812) Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige 

Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van 

der Zoo. AMSTERDAM, bij de weduwe A.D. Sellschop; P. Huart, 1786. (8) 271 blz. Opn. geb. in halfleren band. 

4o.   € 40-50 

 

140   HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) Godsdienstig handboek. Uit het Hoogduitsch. Tweede 

verbeterde druk. AMSTERDAM, Sellschop/Huart, 1789. I: (10) (16) 531 blz. opn gebkunstleren band   € 40-50 

 

141   HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te 

Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht 

Godvrugtige bespiegelingen over den, den starrenhemel en den winter; in een verheven styl geschreven door den 

eerw. heere J. Hervey. Naer den elfden druk, uit het Engelsch vertaeld. . AMSTERDAM, MEIJER Pioeter, 1762. 

leven met  portret196 blzbrieven 1e deel312 blz twedecdeel266 blz aan hansel 174 blz  Org. halfleren banden. 4o. 

Met gravures van S. Fokke.   € 190-80 

 

142   Hofstede deGROOT P /PAREUA  L G MUURLING W. en C H van HERWEDEN CHs 

WAARHEID in LIEFDE een Godgeleerd tijscchrift voor beschaafde Christenen bijzonder gewijd aan de 
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opbouwing der Evangelich-catholieke kerk der toekomst onder medewerking van een Godgelaard gezelschap jaa 

GRONINGEN, J Oomkens J Zoon, Jaargang1859 en 1860 GEB  org 2 halfleren banden  40-5= 

 

143   HOFSTEDE, Petrus (1716-1803, prof. te Rotterdam); NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, 

prof. te Leiden) Het leven van Gerard Johan Nahuys, laatst hoogleeraar in de Godsgeleerdheid en Kerklyke 

geschiedenissen te Leiden, en beroepen predikant aldaar. Hier agter is gevoegd de Leerreden, met welke de 

hoogleeraar Nahuys, ware hy in 't leven gebleven, zyn werk als predikant in de Gemeente van Leiden, zou 

begonnen hebben. Org. hal flinnen band. Rotterdam, by de wed. Jac. Bosch; Reinier Arrenberg. 

   Waarbij geb.: Leerrede over Psalm 146: 8a. AMSTERDAM, Wessing en De Bruyn, 1783. (4) 35 blz. En: 

   Leerredenen over Zacharia 5: 5-11. en Jesaias 58: 5-12. Ter voorbereiding van eenen dank-, vast- en bededag. 

1786. AMSTERDAM, Wessing de Bruin, 1783-86. 4o. (8) 300; (6) 39 blz. Org. halflinnen band.     € 80-100 

 

144   HOMERUS ; BERGLERO, STEPHANO Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en 

Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii 

Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita 

interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvan AQMSTERDAM, 

OFFICINA WETSTENANIA, 1707. (23-index) 569 (7) org perkament 12o  gaafexenplaar   € 100-120 

 

145  HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's 

Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods 

regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan 

Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar, AMSTERDAM, Jacob ter Beek, 1725. titelprent-40)390(8) 

blz met 12 prenten  geb org perkement     € 80-100 
¶ In contemporaine blindgestempelde perkamenten band Bevat een anoniem frontispiecen en 12 ingevoegde gravures door J. 

Wandelaar, tegenover P 1, 8, 31, 44, 71, 100, 116, 156, 230, 308 en 360, met ertegenover een gedicht door C. de Wit. Lz. Het 
boek is opgedragen aan Paulus van Voorst, Koopman te AMsterdam, Volgen een gedicht op de titelprent en een lofdicht door 

J.Suderman ( doopsgezind dichter en vertaler ter Rotterdam). De eerste druk verscheen in 1706 daarna volgden twee 

'tweede'drukken in 1716 en 1719, deze derde in 1725 en nog twee in 1737 en 1779. van Hoek was een Waterlands doopsgezinde 
uit Rotterdamer, Die in 1722 overleed. Hij was een fervent aanhanger van het collegiantisme en bestreed in dat kader vooral het 

confessionalisme van Hermannus Schijn, Govert Bidloo etc. C. de Wilt lz. komt voor als schrijver van een lofdicht in J. 

Molinaeus, voor-bruyloft de Lams (1717). Niet bekend is of hij kerkte bij doopsgezinden, al verkeerde ook hij in Rotterdamse 
coolegiantenkringen. Zo droeg De Wit met onder anderen Joachim Oudaen bij aan een gedicht op de dood van Jam Dionys 

Verburg, vooraanstaand lid van de waterlanders en collegianten. Over Van hoek: Mennonite Encyclopedeia II, 772; Springer & 

klassen 4728 

 

146   HOOKER, Thomas (1586?-1647, Chelmsford) De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop. In 't 

Engelsch beschreven door mr. Thomas Hooker en in't Nederduitsch vertaald door Jacobus Koelman, bedienaar des H. 

Evangelies. met  zijn voorredeI WARB IJ  de Arme twyfelde Christen genaderttot Christus  ect UTRECHT, den 

Hertog, 1888. (14(229-126 blz org geb  halfleer met rood titelschild     € 40-50 

 

147   HORNIUS, Dr. Georgius (1620-1670, prof. Leiden) B. BEKKER.-MELCHIOR LEIDEKKER 

Kerkelyke en wereldlyke historie. Van de scheppinge des werelts tot 't jaer des Heeren 1666 / in 't Latijn 

beschreven door GEORGIUS HORNIUS; in het Nederduyts vertaalt. Den laetsten druk. AMSTERDAM, by 

Johannes Rotterdam, 1735. (16) 392 (30) (2) 78 blz. Met een gedeeltelijke samenvatting en voortzetting door B.B. 

en P.S. o.d.t.: "Korte en klare inleydinge tot een algemene wereltlycke historie: van 't begin des wereldts tot den 

jare 1666 en vervolgt tot den jare 1684".  78 blz Waarbij gevoegd: Kort begryp der algemene kerkelyke historien: 

zedert het jaar 1666 daar Hornius eindigt, tot den jare 1684. Door B. BEKKER. Amsterdam, by Johannes 

Rotterdam, 1734. (8) 62 (2) blz.; en: Verder vervolg van de kerkelyke historie van de Hr. Hornius: beginnende met 

het  jaar 1666 tot het jaar 1687 / in het Latyn beschreven door MELCHIOR LEIDEKKER; in het Nederduits 

vertaald. Amsterdam, by Johannes Rotterdam, 1734. (2) 146 (9) blz. gebonden half  Perkamenten band. 8o 

    € 100-120 

 

148   HORNIUS, Dr. Georgius (1620-1670, prof. Leiden) Kerkelyke en wereldlyke historie, van de 

scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts 

vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door 

Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en 

vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der 

Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt. AMSTERDAM, Abraham van Someren, 1696. ( titelprent  titelpag 

12) 392 (30) blz. Org. perk. band, 8o. SGT vermeld deze druk niet.   € 100-120 

 

149   HOUTE, J. van (geb. 1707, lidmaat der Herv. Gem te Valkenburg) Korte verhandeling van den 

aart en natuur des geestelyken leevens in deszelfs begin en voortgang, zoo als het trapswyze tot volkome wasdom 

en sterkte in dit leeven gebragt word. Dienende tot aanwyzinge, welke werkzaamheeden der ziele al, of niet voor 

werkzaamheeden van een door den Heiligen Geest ingewrogt Geloofs-leeven te houden zyn; ter betooginge, hoe 

men van het Genadewerk, volgens de uitdrukkingen der Heilige Schrift, in haar verband en oogmerk opgevat 

zynde moet denken en spreeken; en dus ter wegneeminge van het verschil in deezen, dat thans onder leeden van 

onze Kerk gevonden word; gelyk ook tot bemoediginge en opwekkinge van regt bekommerde zielen, om te staan 
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naar de volle zeekerheid van hun zalig aandeel aande borggerechtigheid van den Heer Jezus Christus, zoo als hy in 

het evangelium zig zelfs heeft ontdekt en bekentgemaakt opgesteldt in zes zamenspraken. UTRECHT, Gromme W 

Dboekverkoper op de lange Nieuwstraat, 1769. (22) 120 blz. 2e stukje (2)144 (2) blz. Geb. in halfleren band met 

titelschild. SGT H680 en de N.C.C. vermelden 1 loc.   € 120-140 
¶ Zeer zeldzaam. 

 

150   HOUTEN, Fredericus van (1662-1711, Middelburg) 
   Het weergaeloos groot goedt, weggelegt voor degeenen, die den Heere vreezen, en de gelukzaligheydt van des 

Heeren uytverkooren Bondvolk, over Psalm 31: vers 20 en 33 vers 12. Nevens veertien predikatien, over 

verscheydene uytgezochte texten. Vermeerdert met eens Christens plichten onder des Heeren bezoekinge, en onder 

een doore bedieninge, door Frederik van Houten. In leven bedienaar des Heyligen Evangliums te Middelburg in 

Zeelandt. Waar by gevoegt is schets der heerlykheydt met opzichte op Rom. 8: 18. Door een liefhebber der 

dichtkonst. Opgedragen aan Martinus Bosschaart, bedienaar des H. Evangeliums te Dordrecht. De eerste druk. 

WAARBIJ 

Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt Israël, door de stemme des 

Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik 

van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte 

brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke 

stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e 

druk DORDRECHT/MIDDELBURG, Gedruckt bij Johannes 't Hooft, Boekverkooper SOMER Johannes op, 

1725. (16) 520 blz-(6)142(2) blz.  . 8o,  ORg geb PerkamentSGT H699.    € 175-200 
¶ twee vrijzeldzame 1e drukken 
  

 

151   HOUTEN, Fredericus van (1662-1711, Middelburg) Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen 

zondaar, hem opleydende na den weg des levens en tot de volzalige genieting van God als zyn Hoogste Goet 

kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleze predicatien, van den Godzaligen, geleerden en nu zaligen 

heer F. van Houten. Benevens nog twee Godvrugtige brieven, aan zyn goede vrienden: en eenige rouw-klagten en 

grafschriften op zijn eerw. afsterven. Tweede druk. UTRECHT, Wed. J.J. van Poolsum, 1764. (6) 150 (10) blz. 

Geb.oud niet org half linnen   € 70-80 

 

152  HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias 

aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt Israël, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, 

nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant 

te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte 

aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende 

brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e druk MIDDELBURG, SOMER op Johannes, 1712. 

(6)1-99- brieven 1-142 2)  geb niet org half perkement 8o goed exemplaar vrijzeldzame Middelburgse 1e druk 

   € 100-120 

 

153   HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) Drie uitmuntende Predicattein over psalm 

45vers11-12 benevend een leerredenen van deverzekering derZaligheid als medetwee briec=ven ect 

AMSTERDAM, ESSEN van Christiaan, 1769. 246(2) geb in oud(niet org) halflinnenbandje 8o   € 100-120 
¶ Vrijzeldzame druk STCN vermeld1 loc 

 

154   HOY, Aegidius de (1655-'97, Suriname) Geestelyke vryage, tusschen den Heere Jezus Gods Zoon, en 

des Satans boelen, en hel-wichten. Zynde een korte, klare, schriftmatige, en (in alle deszelfs deelen) een volkome 

verhandelinge, van de nature van 't zaligmakende huwelyks-verbont. Uitgebreidt over Hosea 2: 18,19. Alles 

volgens de oorspronkelijke uitgave van 1695. UTRECHT, J. J. Albers, 1885. 190 blz. Geb halfleer met 

roodtitelschild     € 30-40 

 

155   HUTCHESON, George (1615-'74, Edinburgh) Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf 

kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. 

Euangeliums te Edenburg in Schotlandt. GRONINGEN, R. Boerma, 1892. Deel 1: Hozeas, Joel en Amos (66) 564 

blz. Deel 2:  Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Zacharia, Maleachi (55) 696 blz.. 

Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een breede voorreden over de prackticale studie des Bijbels, door 

Theodorus van der  Groe, in leven dienaar J. Christi te Kralingen. Nieuwe uitgave; bezorgd door dr. E.A. 

Gravemeijer en ds. J. Teves Tz. Twee org. halfleren banden, 4o. deel 2 iets gescheurd     € 60-80 

 

156   HUYGENS, Constantijn (1596-1687, heer van Zuilichem) Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten 

van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en 

Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk. GRAVENHAGE, VLACK Adriaen, 

1658. gegraveerd en verfraaid titelprenttTitelpagina in rood en zwart met gegraveerde vignet portret van auteur 

(gegraveerd door C. de Visscher na Christiaan Huygens; (28)1385 blz 

    Oorspronkelijkee eerste uitgave gepubliceerd met de verzamelde gedichten, met inbegrip van de beroemde 

epigrammen, door Constantijn Huygens, beroemde schrijver en dichter, diplomaat en wetenschapper van de 
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Nederlandse Gouden eeuw, een echte Homo Universalis.  Orginele perkamente band blz voorwerk geraffeld aan 

de zijkanten verder een goed exemplaar  € 200-250 

 

157   JEAN DE BERNIÈRES-LOUVIGNY (1602-1659) ( Den inwendighen christenen, oft d'inwendighe 

over-een-kominghe die de christenen met Iesv Christo moeten hebben.Vdeyly inacht boecken,dewelke begrijpen 

gheheel Goddelijcke ghevoelijckheden ghetrocken uytde Schriften van eenen grooten  dienaer Godts van 

onzeEeuwe  Dooreenen onbekenden Over gezetuytdeFrancoishetale in Nederduyst door Heer Barth deLara 

Priesrter By Een onbekende [= Jean de Bernières-Louvigny]. ; ANTWERPEN, CNOBBAERT Michiel, 1666. 

(24)724(10)  blz org gebonden perkament 8o   mooi gaafexemplaar   € 80-100 

 

158   KATTENBURGH, Adrianus van XXI predikatien over verscheide meest historische stoffen des Ouden 

Testaments; uitgesproken door Adrianus van Kattenburgh, hoogleeraar der H. Godgeleertheit onder de 

Remonstranten. LEIDEN, P. vander Eyk, 1737. (12) 602 (15) blz. opn. geb. 4o   € 50-70 
¶ K(C)attenburgh werd in 1687 predikant te Rotterdam. Op 26 mei 1712 werd hij benoemd tot hoogleraar aan het Seminarium te 

Amsterdam. In 1731 werd hij belast met het onderwijs in Letterkunde en Wijsbegeerte. Zijn onderwijs vond hoge waardering, 
ook bij de Doopsgezinde studenten. Voor de broederschap heeft hij -ook op financiël gebied- zeer veel gedaan. Grote zorg 

besteedde hij aan de Bibliotheek der Amsterdamse gemeenten (aldus het N.N.B.W.) Vgl. ook S. Muller 'Geschiedenis van het 

onderwijs in de Theologie bij de Ned. Doopsgezinden' 1850 blz. 44. 
 

159   KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) De Christen geheel en al het eigendom van Christus  

       in leven en sterven. Etc. 17e druk. ROTTERDAM / AMSTERDAM, Losel en Bosch / Grafhorst, 1768. org  

       perkamente band  mer ritelprent  MOOI GAAF EXEMPLAAR   € 40-50 

 

160   KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) -- ROGERS, Tymothy--GEORGE  

  MOCKFORD Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan  

   byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant. wwza 

   WAARBIJ  Klare ende onwederleggelijcke merck-teeckenen der saligheyt. (Spiegel voor Gods volk). Van den 

mensche die door het geloove voor Godt gerechtveerdight is. Of, Een Tractaat, vertoonende hoe een iegelijk, 

terwijl hij hier leeft, zekerlijk weten kan, wat hem wedervaren zal na zijn afscheid uit dit leven. Rotterdam 

Dorsman 

   WAARBIJ Woestijnreizenen genadige uitreddingen De Levensbeschrijvingen van twee 

bevriendebaptistenpredikers Ds George Mackfond ROTTERDAM, Gebr Huge. 68blz.112 blz-128 blz  gebonden 

in eenhalflernband met titelschild mooi gaf ex   € 40-50 

 

161   KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) l'Imitation de Jesus-Christ. Traduite & paraphrasee en vers 

Francois. Par P. Corneille. BRUXELLES, François Foppens, 1665. (20) 495 (8) blz. Met 4 gravures. Geb. in org. 

perkamenten band. 8o.   € 100-120 
¶ Mooi gaaf exemplaar. Vrij zeldzame druk niet in N.C.C. 

 

162   KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471) De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws 

overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven. GEND, Begyn Jop de appel Brugge in den Enmgel, z j.0. 

(11-7-28 ) 327  (97 blz. org. leren band 8o   € 40-50 

 

163   KERK-BOEK Het boek der psalmen, nevens christelyke gezangen, ten gebruike der gemeente toegedaan de 

onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis  opnieuw in dichtmaat gebragt volgens besluit met goekeuring van 

hetEerw Consistori binnenAMSTERDAM AMSTERDAM, , P. Meijer, J. Strander and A. Eichhorn, 1779. 

(10)438(38)277 blz org lerenband 12o   € 70-90 

 

164   KLAARBOUT, Christiaan (1728-1807) Mozes aloude schaduwleer, vertonende de voortreflykhied van 

vorst Messias. In vier boeken (...) met plaaten AMSTERDAM, By de weduwe: Loveringh en Allart, 1774. 4o (8 + 

titelprent) XVI 392 blz. Titelprent en 5 bladgrote gravures door S. Fokke gebonden in niet oorspronkelijke 

perkamenten band. Tekst op rijm, met kanttekeningen gedrukt in de marge alleszins goede staat.   € 100-120 

 

165   KLEMENS, Aurelius Prudentius; Gerardus Kempher Aurelius Prudentius Klemens' lofzangen, 

vertaald door G . Kemher. LEIDEN, By Jacobus Meul, 1712. (78) 357 (25) blz. Geb. in org. perkamenten bandje. 

8o. ¶ Kempher was praeceptor en conrector in Alkmaar en overleed in 1737.   € 140-160 

 

166   KNAP JJ Woudsend vben Ploos van AMSTELJ J A te Hilversum redaktie Praktikale 

bescouwing van de lijdensgeschiedenis onzes Heeren JezusChristud. Uitgegeven ten vordeele en tersteuning van hulp 

behoevende Christekijk scholen SNEEK, Cmpen j, 1867-1874. deel 1  (6)484 blz deel =80 blz gebonden 2 dl € 40-50 

 

167   KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis)  Robert Macward (1633-1687) Vertaler Jacobus 

   KOELMAN (1633-95 te  SLUIS De wekker der leeraaren, in tyden van verval, Met aanwyzing van de plicht 

   der Vroome, ten goede van haar Leeraars, Voorgesteld in een brief, eerst in het Engels beschreven door een  

   Leraar Gods,   En vertaalt door Jacobus Koelman dienaar van den Heere Jezus in zijn Gemeente van Sluis in 
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   Vlaanderen.vijfde druk    bijgevoegt  

Neerlands ondergang gedreigd en naby, Vertoont in een predikatie over Jes. IX: 12-16 door den zelfden Jacobus  

Koeman derde ROTTERDAM, Hendrik van Pelt, 1741. (44) 138 (4)blz..8o. Neerlands ondergang: 128 blz org 

perkement mooi gaaf ex ¶ Twee weinig voorkomende werken.  € 180-200 

 

168   KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de 

Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de 

voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods 

over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens 

den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles 

opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, 

die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel 

en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen 

euangeliums. Tweede druk. AMSTERDAM/UTRECHT, Entrop & Van de Waal boekverkopers z.j., z.j. (24) 408 

(8, 7, 1) blz. org geb perkament mooi gaaf exemplaar  ¶ vrijzeldzaam STCN vermeld deze druk niet   € 250-300 

 

169   KOOGH van der JillisVoorraad Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van  

   Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk.  Waarbij 

   Raad en bestuur voor dood- en doemschuldige zondaars en zondaressen. Verzameling van brieven, geschreven 

door den nu zaligen Jilles van der Koogh. Voor 't meerendeel aan zijne geliefde dochter Johanna van der Koogh, in 

den weg harer overtuiging en bekeering tot den Heere. Benevens eenige brieven van deze aan haren geliefden 

Vader. VOORBURG, LEE van der DJ, 1883. 174-253 blz gen halflerenband met titelschild   € 40-50 

 

170   KROOK ENOCH (ca. 1660-1732)- CATS Jacob Bloempjes, Geplukt uit zynen Zangnimphs Tuin. 

Bestaande in: Zeedige-, Mengel-, Snaakerige- , Verjaar-, Huwelyks-, Zilvere en Goude bruilofts- en Lyk-bloempjes. 

Onder de zinspreuk: Door Yver bloeid de Kuns 2. Cats, Jacob. Gedachten op slapeloose Nachten, waar inne De 

Deugd van Herberg- en Mededeylsaamheyt aan Noodruftigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar't 

leven afgemaalt werden. Mitsgaders Het Twee-en-tachtig- jarig leven van den selven Heere van zyn geboorte tot zyn 

dood toe; door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren T. AMSTERDAM,/. 

LEIDEN, Jacobus Verheyde/Jan van der Deyster, 1730-1732. Krook *4 A-T8 [-E7,8; F1,2], (8) 304 p. [Ontbreken 

helaas 8 bladzijden.  77-84]  Cats: *8 A-P8, (16) 235 5 p. 8o org perkement Krook De aanduiding 'achtste druk' is 

wishful thinking geweest van de auteur, omdat het werkje pas een jaar eerder, in 1729 op de markt was gekomen bij 

A. van Boecholt te Amsterdam. Deze 1730-editie is daarvan een titeluitgave, wat erop duidt dat het liedboekje niet of 

nauwelijks verkocht werd. Opmerkelijk is evenwel dat er van deze 1730-druk blijkens de STCN geen enkel exemplaar 

in een Nederlandse bibliotheek voorkomt - alleen in de British Library! Hoogst zeldzaam!     ENOCH KROOK (ca. 

1660-1732) was toneelspeler, schrijver en regisseur. In 1677 kwam hij als toneelspeler bij de Amsterdamse 

schouwburg en zou er niet meer weg gaan. Vanaf 1713 was hij leermeester voor de jongere toneelspelers en in 1719 

werd hij regisseur. Samen met Daniël Kroon schreef en vertaalde hij tal van toneelstukken. Cats  Ad 2) Titel in rood 

en zwart, voorafgegaan door een frontispiece door P. Goeree. Bevat in het eerste deel 19 tekstgravures en in het 

tweede (ook ingeleid met een frontispiece op p. H3r) 8 tekstgravures.   € 100-125 

 

171   KRUGER SIMON JODOCUS (16-- 1712 Berkel Z H) GOD IN DEN ZONDAAR VERHEERLIKT 

zijnde eeb verhandeling leerende hoeen op welke wijzeJEHOVAH des zondaars God Goed en zaligmaker behoudens 

zijne Gertigtigheid,heiligheid en Waarheid na den aard des Genaden verbonds in zijnen Soon worden kan en ook in 

der daad geworden is Waar in dan in zonderheid ect 2e druk vermeerderd en met nodige registers voorzieb  

ROTTERDAM, Doesburg van Reynier, 1689. Titelprent/titelpagina (320(40)   € 250-300 
¶ zeer zeldzaam SGT K293 vermeld 1 loc(Ds Jv.v Haar) STCN vermeld ook 1 locatie goed ex 

 

172   KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, Hofprediker te Duisburg) Parabels van F.A. Krummacher, 

naar den laatste druk . Uit het Hoogduitsch. AMSTERDAM, Kesteren van J C, 1833. (12) 191-dln 2 199- dln 3208 

blz org gen halfleren band 12o  mooi gaaf ex ¶ vrij zeldzaam  € 50-60 

 

173   LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) Elf betrachtingen van 

het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt Na deselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt 

het hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk. AMSTERDAM, Antony Schoonenburg, 1732. (22) 494 (8) 

blz. Org perkement 8o. SGT L48.   € 50-60 

 

174   LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) Het Heylige Bruyt- 

Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. 

Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door 

Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e 

druk AMSTERDAM, Antony Schoonenburg, 1729. (18) 476blz. .org perk   € 50-60 

 

175   LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) Het Heylige Bruyt- 

Cieraat der Bruyloft-gasten des lams. Aan zijne Verbondts-Tafel, In een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. 
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Avondmaals: benevens Eenige hiertoe behoordende uytgeleezene predikatien; Tot gemeene stichting opgesteld door 

Frederik Adolf Lampe, Dienaar des Goddelyken woordts in Bremen, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. le Long 4e 

druk AMSTERDAM,, 1729., Antony Schoonenburg, 1729. titelprent (18) 476 blz  Oude (niet orgineel) halflinnen    

 € 80-90 

 

176   LANGE PETRUS DE  17 E Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn 

enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere geklegenheden 

by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. Verciert met kopere 

Platen AMSTERDAM, Beaumont ILLen van, 1661. Titelprent(22) 516 register 16 blz laatste blz ontbreekt  me 10 

uitslaande  gravarers en 3 portretten (13) org perkament 12o 

foutieve paginering Tussen blz 360-361 een katern genummerd 353-360)   € 140-160 

 

177   LANSBERGIO PHILLIPUS (1561-1632 GOES-MIDDELBURG Catechesis Religionis Christianae 

Quae. In Belgii Palatinatus Ecclesiis, Sermo nibus LII. explicata. Neostadii, Palatimorum, Harnisch Matthaus, 1595. 

parchment  (16) 533 blz vrijzeldzaam niet bekend bij de STCN   € 300-350 

 

178   LASSENIUS, J. (1636-'92, Kopenhagen) Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk 

   gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke 

   persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift  

   aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand  

   weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift  

   betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in  

   't Nederduits vertaald. AMSTERDAM, Zacharias Romberg, 1739. (met portret) 143-5-titelpag. 147-271 (5) blz. 

   Waarbij gevoegd:Welmeend onderwys, hoe een Christen zalig sterven, de quaal der helle ontvlieden, en de  

   vreugde des hemels kan deelagtig worden. Beneffens een korte schets der geopenbaarde Goddelyke waarheden, die  

   een mensch ter zaligheid, te geloven noodig zijn. Door dr. J. Lassenius. Uit het Hoog- in het Nederduitsch vertaalt.  

   35 blz. Linnen band 8o ¶ Das für seinen Untergang treulich gewarnete Capernaum.    € 80-90 

 

179   LEDEBOER, L. G. C. ( BENTHUIZEN 1808-1863) CONVOLUUT Een A.B.C. door eenen    

   Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5, met toepassing op de tijdsomstandigheden. Derde druk 

   Golverdingen1865(2)140 blz.    WAARBIJ 

   Eenige gedachten over de tien plagen van Egypte door L.G.C. Ledeboer, gereformeerd leeraar te Benthuizen.  

Golvetrdingen 1860 34 blz  WAARBIJ 

   Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid. Roepstem van ouderen en jongeren, welker zielen 

meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven 

betrekkingen. nieuwe druk.   Leiden Fuik  30 blz = WAARBIJ 

   Sions lof- en treurzangen benevens eenige gelegenheidsgedichten. 1e druk   GOLVERDINGEN 1866  98 

blzwaarbijVERMANINGan JongeLINGEn dooreen vriendderszelve AMSTERDAM CvanPeursum 44 blz  

WAARBIJ Sprokkelingen van wijlen L.G.C. Ledeboer, in leven Gereformeerd leeraar te Benthuizen. Met een 

voorwoord van P. Los, Gz., Gereformeerd Leeraar te Leyden. Tweede druk. Ouderkerk a/d IJssel, D. Weggeman. 

1878. 59 (2) blz LEIDEN / AMSTERDAM Ouderkerk a/d Jijssel, Golverdingen / Luik./ Weggeman., 1860. 

gebonden in perkamernte band 8o   € 60-70 

 

180   LEDEBOER, L.G.C. Sions lofzangen in benaauwde tijden, door L.G.C. Ledeboer, Gereformeerd leeraar te 

Benthuizen. (Thans gevangen.) 's GRAVENHAGE, ., Bij J. van Golverdinge, 1844. 8o. (XIV), (2), 316, (4) blz.opn  

Geb. 'Versjes'-bundel.   € 30-40 

 

181   LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) De bekommerde Christen 

onderrigt en bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot 

algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge Heylzoekende Christenen en Zwak Gelovigen, Door N.S.V.L. Met eene 

Voorreeden van Bernhard Sandyk, Bedienaar des Goddelyken Woordts in 's Gravenhage. Den derde Druk. 

AMSTERDAM,, By Jacobus Borstius, Boekverkoper op den Nieuwendyk, in 't vyfde huys van den Dam., 1727. 8o. 

(82) 520 blz. titeklpagina in kleur  org geb perkament  SGT L 2123  gaafv exemplaar   € 70-90 

 

182   LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) De godsdienstige Christen. In 

zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van den openbaren godsdienst, vertoont uyt verscheyden uytgelezene 

plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende.  den vierde druk AMSTELDAM, Jacobus Borstius Boekverkooper 

opden Nieuwendyk het vyfde huys van den Dam, ., 1722. (34) 754 blz   Opn gen half (oud) Perkemente. band, 8o. 

SGT L234. gaaf ex   € 70-90 

 

183   LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) De bevestigde Christen. 

Aangespoort om met alle yver de heiligmaking na je jagen. Ter ontdekking en overtuyging van uyterlyke 

belyderen en laauwe Christenen. In verscheide verhandelingen, van uytgelezen Schriftuurplaatzen daar toe 
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dienende. Den vierde druk. AMSTERDAM, Jacobus Borstius, 1743. (44) 779 blz. org hele leren band. 8o. SGT 

L219 en de N.C.C. vermelden 1 loc.    € 70-90 

 

184   LIER, Helperus Ritzema van (1764-'93) Verzameling van Eenvoudige Leerredenen. Aan de gemeente 

van de hoofdplaats van Cabo De Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren medeleeraar H.R. van Lier; 

Uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door Cornelis van der Leeuw, 

predikant te Hoorn. Derde druk. AMSTERDAM, Messchert en Höveker, 1834. 356 blz. Opn. geb. Pagina's 351-356 

kopie.   € 60-80 

 

185   LIS, Hendrik van (c. 1760, oefenaar Rotterdam) Verzameling van twintig oeffeningen, over 

verscheide keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, 

en nu in 't licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk; en 

inzonderheid van die genen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en 

geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden; en verder ter uitlokking en bestier van ware 

heilbegerige en Jesus zoekende zielen, die, door onkunde van het Euangelium onder het ongeloof als besloten zitten. 

En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde,  zorgeloze en zichzelfs bedriegende mond en naam-Christenen. 

UTRECHT, J.J.H. Kemmer, Z.J. (22) 736 blz. Geb. SGT L355. Org.half leren band met goudtitel.   € 30-40 

 

186   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Het vervallene christendom uyt haar zorgeloose 

doodslaap opgewekt, en aangespoort tot eenen heyligen wandel op den koninglyken weg des levens. Begreepen in 

zeven uytgelezen zielroerende reformatie predikatiën, waar by zyn gevoegt vyf voortreffelyke predikatiën van de 

beroemde Godzalige en geleerden heeren R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch 

vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een voorreden van Melchior Leydekker, S.S. Theol. Doct. en professor te 

Utrecht. Tweede druk. HAARLEM, Huytink, 1756. (46) 432 blz. 8o  oude  linnenband   € 80-105 
¶ vrijzeldzanme Haarlemse  druk 
Uitgave volge  de kerkorde. 

Bevat zeven preken van Jodocus van Lodensteyn. De rest werd door Johan Hofman uit het Engels vertaald. Het gaat om drie 

preken van Robert McWard (p. 214-243), John Lightfoot (p. 244-286) en John Owen (p. 287-319). Verder een verhandeling over 
Sabbaths heyliging van Thomas Case, William Fenner en Thomas Grantham (p. 320-378), die door Hofman uit hun werken werd 

samengesteld. De preek over Israels verbondmaking en de verhandeling over het Verbond op Sinai (p. 379-432) zullen ook uit 

het Engels zijn vertaald, maar er wordt geen auteur vermeld. 
De volgorde van de preken wijkt af van de eerste uitgave (1711). Nu zijn eerst de zeven preken van Van Lodensteyn gedrukt en 

daarna die uit het Engels werden vertaald 

 

187   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht)  A. van den Velden; Henricus van Rijp 

Verzameling van Keurstoffen of uitgelezene leerredenen. Uitgesproken door zijn Wel-eerw ,toen hij leefde in de 

Utrechtse en andere gemeintens der hervormde Kerken tweede druk met voorwoord Wilhelmus van Irhoven 

Utrecht 26 july 1748 ZWIJNDRECHT, BODEN.J, ca 1850. (4)138. ing.     € 60-80 
¶ Weinig voorkomend werk. 

 

 

188   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) De heerlijkheid van een waar christelijk leven. 

Uitblinkende in een godzaligen wandel. in sestien uytgelezene kerk redenen 2e druk metv avhterin een brief aan en 

student ect AMSTERDAM, HARDENBERG van Jacobus, 1711. (32)422 (5-6) blz org perkament   Geb  € 60-80 

 

 

189   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Geestelyke opwekker. Voor het onverloochende, 

doode, en geesteloose Christendom. Voorgestelt in 10 predicatien, en aangedrongen door het leven en sterven van 

dien groten selfs-verloochenaar J. v. L., eertyds seer vermaart leeraar in de stad Utrecht. De derde druk meer als de 

helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene schriften, door Everardus vander Hooght, in zijn leven 

predikant te Nieuwendam in Waterland.  Waarbij 

   Het vervolg van den Geestelyken opwekker, voor-gestelt in negen predicatien, gedaan door den Heer Jodocus van 

Lodensteyn, wijlen gezeegent leeraar t'Utrecht. Ende nu, om de selve, ten versoeken van veelen, na de 

predik-ordre, ter druk bequaam te maken, uyt het schrift, 't geen van een Godvruchtig christen, onder het prediken 

was opgetekent, versamelt, gevult, verschreven, en vermeerdert met Schriftuurlijke uytbreydingen van alle de 

hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte inleydingen, verklaringen der texten, en andere nuttigheden; 

als ook, met drie gevallen van conscientie. Door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam, in 

Waterland. AMSTERDAM, By de erve van de Wed. de Groot, Boekverkoopster., 1732-1707. (6,109) 332-32-349 

-  771 blz. Geb.oude linnenband 8o.   € 120-140 

 

190   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Kort en zedig ONDERZOEK van berigt nopende 

den SABBATH, ende de korte Aanmerkingen over het gene dioes aangaande zederd enigen tijdt tit Utregt geleert 

zoude zijn UTRECHT, Versteegh Henricus, 1668. (18)527 ( 2 blz philips van Marnix)register 5 blz igeb org 

perkement 120  ¶ vrijzeldzaam   SGT vermeld 1 particulieren locatie deze druk niet vermeld in  STCN   € 150-200 
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191   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Beschouwinge van Zion. Ofte aandagten en 

opmerkingen. Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen volk. Gestelt in eenige 

Zamenspreken. Eerste deel vervattende de I en de II Zamenspraak.6e druk waarbij predikatie over Ezeh 37 en 

Sions weeklagen AMSTERDAM / 'S GRAVENHAGE, by Adrianus en Johannes Douci / Ottho en Pieter van 

Thol, 1739. (16) 336 (4) -8-38 (2)blz. Org perkamentSGT L364   € 80-100 

 

192   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) De heerlijkheid van een waar christelijk leven. 

Uitblinkende in een godzaligen wandel. in sestien uytgelezene kerk redenen 2e druk metv avhterin een brief aan en 

student ect derde druk UTRECHT, WAALde SAMUEL, 1767. (32)422 (5-6) blz org perkament   Geb   € 60-80 

 

193   LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en 

hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw 

bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier 

nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn 

huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn 

beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S UTRECHT, 

Versteegh Henricus, 1659. Titelprent -portret auteur (12)-398 blz geb in org perkement 12o . vrij zeldzaam  Vert. 

van: Grace (London 1652)   Haar, Van der, From Abbadie to Young 1, 11378 Schoneveld 381 STCN vermeld 1 

locatie   € 80-100 

 

194   LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) Vertaler Jacobus KOELMAN (1633-95 te  SLUIS 

Des zondaars testament aan zijn nakomelingen. De Geduldige Wachter en Eens Christens voorname Bewaarplaats. 

In eenige predikatiën voorgesteld. Uit het Engelsch vertaald door M. J. K.  

   WAARBIJ 

   Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, 

geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen 

Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. 

Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, 

sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de 

gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S UTRECHT, VERSTEGENHenticus, 1661-1659. 91 blz. 

-titelprent-titelpagina (10)392  opn geb half leer   € 80-100 
¶ vruij zeldzame druk 

 

195   LUIKEN, Jan (1649-1712) De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende 

over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Te AMSTELDAM, SYS vander 

kornelis, 1735. (titelprent10) 404 (2) org leren band. 8o. Met prenten.  gaaf ex ¶ Landwehr 144 b . v Eeghen vd 

Kellen; 438 cc (2).   € 125-150 

 

 

196 LUIKEN, Joannes (1649-1712) Geestelyke brieven,Door Joannes Luiken;  Aan verscheide zyner goede 

Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende Veel ernstige vermaaninge tot waare 

boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige 

Eeuwigheid. AMSTERDAM, By de Wed: P:  Arentz en K: vander Sys, Boekverkoopers in de Beurs-straat, in de 

drie Raapen., 1714. 8o. (12, met titelprent en titelpag.), 356 blz. Org. perkamenten band. Gaaf exemplaar.  ¶ 1e 

druk. Zie Van 't Veld: Beminde broeders, blz 503. Deze brieven geven een beeld van het geestelijk leven van Jan Luiken. 
     € 140-160 

 

 

197 LUTHER, Dr. Maarten (1483-1546) Oder das siebende theologische schatzkastlein jenischen theil der 

teurtschen schriften d. martini lutheri 7 dln frankfurt j n humm u j gerlin 1665 FRANKFURT, Humm J N  

GerlinJ, 1665-1716. deel 1-716 blz. register 20 blz band 2 (14)0691(30) blz band 3. (12-24)820(6) blz. band 4 

(6)830(30) blz band 5 (6)662(22) blz band 6 ontbreekt  band 7 (16)638(28) blz band 8 (12)689(30) blz  € 200-250 
¶ Origineel gebonden in 7 leren vanden met ribben op de rug en goud bestempeling boekblokken gaaf goed exemplaar van deze 

zeer zeldzaam voorkomende uitgave 

 

198   LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene 

verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het 

Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, 

dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen 

en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot 

zaligheit niet aan en nemen. voorede van Th van der Groe Rotterdam, Pelt hendrik van, 1750. (13) 763 (24)blz. 

geb half oud perkament 4o.   € 60-70 

 

199   LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; 

verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk 
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vertaald. Waarbij:   D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther. GOUDA, B. H. 

Maaskant, 1870. Brief Luther (10) 269 (7) blz. Brief Erasmus 68 blz. oude niet org half lerenband   € 50-60 
¶ mooi gaaf ex  met stempel bibliotheca Praxis Pietatis J Ryneveld  en twee namen in gandschrift 

 

200   LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg) Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene 

verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het 

Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, 

dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen 

en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot 

zaligheit niet aan en nemen. UTRECHT, Fisscher, 1871. 716 blz. Geb. in org. innen band. 4o.   € 40-60 

 

201   M'CHEYNE, Robert Murray (1813-'43, Dungee) Het leven en de nagelatene geschriften door Andrew 

A. Bonar. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J. J. L. ten Kate, v. d. 

m. te Amsterdam).  . ARNHEM, J. W. Swaan, 1856. (14) 748 (blz opn  geb. 4o.   € 40-50 

 

202   MALAN, C. V D M teGeneve Het vrijmachtige en heilige  welbehagebn Gods  . Door C. Malan, 

doctor in de theologie en dienaar des Goddelijken Woords te Geneve. Met een inleiding door ds. F. Mallan. 

HEUSDEN, PINEDA A F G, 1847. (4) 141 plus boeken lijst blz 8o. Geb. ¶ komt weinig voor   € 40-50 

 

203   MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende 

te gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche 

Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. De derde druk, oovergesien, verbeetert, en door veele 

onderscheidingen opgeheldert. ROTTERDAM, Nicolaas en Paulus Topijn, 1730. (12) 1021 (59) blz.half leren. 

band, 4o. SGT M35   € 80-100 

 

204   MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) Kort opstel der christene Got-geleertheit, tot leeringe 

der waarheeden. Getrokken uit de Grootere Werken van Johannes à Marck, leeraar in de Akademie en Gemeente 

tot Leiden. En dus uitgegeeven door Joannes Wilhemus. De zevende druk, van veele fouten gezuivert. 

ROTTERDAM, Nicolaas Topin, 1756. Met privilegie. (57) 724 blz.   Org. HALF LEER band. 8o.     € 60-80 

 

205   MASTRICHT, P. van (1630-1706, prof. te Utrecht) Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, 

waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en 

Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by 

komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der 

Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor 

der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, 

benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den 

Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in 

de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te 

Rotterdam. (In vier delen) ROTTERDAM en UTRECHT, By Hendruk van Pelt, De Wed. P. van Van Gilst, 

Jacobus Bosch en Adrianus Douci, p.z. en by Jan Jacob van Poolsum., 1749-1753. 4o. Deel I:  (86) 826 (40) blz. 

Deel II: (4) 795 (37) blz. Deel III: (4) 779 (35) blz. Deel IV: (6) 870 (48) blz. Org halfleren banden met  titelschild  

mooie gave boekblokkken SGT M 127. ¶ opschurblad in handschrift geschreven in elk deel Geschenk van de belijdenis 

catechisaten in het jaar 1947 an J Ligtenberg   € 250-300 

 

206   MATTHIAS CESCHI DE SANCTA-CRUCE Otivm / Spiritvale / Melliflvarvm / Precationvm, / Ex 

sacris operibus / magno operibus / magno studio / concinnatum, / et selectum; München,Monaci, Raph. Sadeler, 

1617. gegraveerde titelpagina 315-(6)laatseblz drukkersmerk (pagina 7-8 in copy) met 21 gravurestussen de tekts 

foutivepaginering  formaat11,5 cn bij 7 cm org perkament gaaf exemplaar   € 100-120 
¶ Title-page with title written at centre, flanked by two female allegorical figures of 'Oratio' and 'Vigilantia', surmounted by Holy 

Spirit; title to 'Otium Spirituale' (Munich, 1617 Beschrijving titel-pagina met de titel geschreven op centrum, geflankeerd door 
twee vrouwelijke allegorische figuren van 'Oratio' en 'Vigilantia', overwonnen door de Heilige Geest; titel 'Otium Spirituale' 

(München, 1617) 

 

207   MAYVOGEL, Jacob Coenraets (ca.1600-'50) Gulden-Spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelije 

Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de 

goedigheyd en weldaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Nog 

is hier by gevoegt Thamars ontschaking, Of de Verdoolde Liefde van Ammon: Als mede de vermakelijke 

Bruylofts-Kroon; doorvlogten met verscheyde Leerzame Gedigten, vermakelijke Bruylofts en aandagtige 

Liedekens. Voorgesteld op de vier Geteyden van den Dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met 

aardige Konst-plaaten. DORDERECHT, WALPOT Henderik, 1734. 8o. 246 blz. / (6), 52 blz. /  206 blz. Drie 

werken met elk afzonderlijke titelpagina. In oorspr.perkamente band   € 80-100 

 

208 MEES, Gregorius (1631-'94, Groningen, Rotterdam) De gouden keten der saligheyt van den H. geest, 

door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu 

in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren 
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bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de 

oorspronkelijke uitgave van 1685. UTRECHT, J.J. Albers, 1881. 496 blz. geb lalf lereband mt roodtitelschild    8o.   

   € 60-80 

 

209   MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch 

en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is 

voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit 

geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met 

verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder 

het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te 

Emden GRONINGEN, Groenwout & Spoormaker, 1738. . alleen  Deel 1:(44) 635 (19). linnen band portret in copie

   € 90-100 

 

210   MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de 

praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en 

aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard 

Meiners, predikant te Emden  1e druk GRONINGEN, Harmannus Spoormaker en Laurens Groenenwout, 1734. 

(28) 761(15 ) blz. 8o. Oude band met titelschild SGT M 176   € 100-120 

 

211   MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus 

voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. 

Door Eduard Meiners, predikant te Emden.tweede druk. EMDEN, Wolffram, 1735. Deel I: (12) 7978blz. Geb.  

org. perkamente band boven in beschadigdSGT M172.   € 80-100 

 

212   MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) Bazuinen der eeuwigheid, in verscheidene leerredenen. Van den 

dood, de opstanding der dooden, het laatste oordeel, 's werelds ondergang, helle, hemel en eeuwigheid, 

voorgestelt; van D. Coenraat Mel, opziener der kerken in 't vorstendom Hersfeld. Derde druk. Op nieuw naar den 

vierden, merkelijk vermeerderden, hoogduitschen druk in 't Nederduitsch vertaalt, en vermeerdert met de gebeden 

voor en na iedere predikatie. Eerste deel. Nieuwe uitgave. NIJKERK, I. J. Malga, 1859. (6) 459 (4) blz. Waarbij:  

Tweede deel, (6) 418 (6) blz. Org geb. half leer, 4o.   € 150-170 

 

213   MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) Godtgeleerde keurstoffen, handelende van de liederen 

Hammaaloth, de tien geboden, het gebedt des Heeren, Salomons Hooghliedt, inleidinge tot de profeetische 

Schriften, Johannes Openbaeringen, en andere merkwaerdige stoffen, in twee deelen. Uit de Hoogduitsche in de 

Nederlantsche taele overgebraght door Laurentius Steversloot, Jezus dienstknecht in zyne gemeente te Leiden. 

NIJKERK, MALGA, 1852. (24) 608 (25) blz. Geb. half leer   € 70-90 

 

214   MELANCHTHON, Philippus (1497-1560)  CORPUT,  Abraham vande (1599-1670) Het leven 

en dood van den zeer beroemde D. Philippus Melanchton. Behelzende met een de gedenkwaardigste zaken zo in 

de kerk als Politye voorgevallen, van het jaar 1520 tot den jaare 150 in Duitsland, en de aangrenzende Provintien. 

Mitsgaders de tien jaarige en zeer wreede gevangenisse van zyn schoonzoon D. Caspar Pencerus, wegens de 

Belydenisse der waarheid in 't stuk van de leere des H. Avondmaals.( Beschreven door A. van de Corput. Verciert 

met IX Pourtretten der voornaamste Reformateur ) 1e druk. AMSTERDAM, Wolfsgang Abraham, 1662. 

TITELPRENT/ PORTRET (26)816 (18) blz en 9 gravures protretten van reformateurs Org geb. lperkament mooi 

gaaf exemplaar ¶ vrijzeldzame 1e druk niet inSTCN vermeld   € 150-170 

 

215   MELCHIOR, Johannes 1646-1689) Abraham van Poot (c.1638-)Albertus Wilhelmus Melchior 

(1685-1738)48595 Kinder-Bybel, of kort begrip van de nodigste en nuttigste geschiedenissen, spreuken en 

verborgentheden, uit alle de boeken der heiligen schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot, 

M.D. Derde druk. Vermeerdert, met een geleerde verhandeling, genaamt:  

   't Fondament des christelyken geloofs; een christen versekerende, dat de H. Schrifture door Godt geopenbaart 

is; door den selven autheur, en vertaalt door Isaac Le Long. Waar by nog komt, een nieuwe voorreden, het nuttige 

gebruik des werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior. Professor der H Godgeleertheit en Krkelyke 

Geschiedenissen te Franeker AMSTERDAM, Salomon Schouten, 1735. (12) 287 (1) + 98 blz. (laatste 3 blz. 

copy)op oud papier. Org. perk. band, 8o.  ¶ Zeldzame druk. DLV vermeld deze druk niet; wel als enige druk 1750. STCN 

vermeld 1 loc   € 140-160 

 

216   MELCHIORSZ., Johannes (1646-'89, prof. te Herborn)630 (...) dat is, De wortel der Zaeke. Of 

eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte 

stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner 

Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en 

uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam. AMSTERDAM, By Salomon en Petrus 

Schouten, 1751. 8o. (38), 296 blz. Orig. perk. band. (schutbladen vernieuwd)   € 140-160 
¶ Zeer zeldzaam. Zie DLV M10. SCTN meldt 1 loc. 
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217  MOBACHIUS, Joachim (1699-1790, pred. te 's-Hertogenbosch) Vertoog van de besondere deugden 

en plichten van een Christelyke Zedekunde In onderscheiding van de oude Heidense en hedendaagse 

schynzedekunde van vele burgerlyke, en uiterlijk zedige naam- Christenen, als ook van vele Secten, en gevaarlijke 

Dwaalgeesten buiten ons; voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T. daar toe uitgekipt, 

en predikaties wijze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlijk geantwoord op 

't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de personen die zouden mogen, 

en moeten ten Avondmaal te gaan, enz Uitgegeven door Joachimus Mobachius, predikant te Nijkerk 

LEEUWARDEN, P. Kouwmans, 1741.(79) 511 (12) blz. Geb. org leren band.(rug lteretijd) 4o.SGT M273. 

  € 180-200 

 

218   MOLINÆUS, Johannes (overl. 1702) Het geestelyke wapenhuys,of onderwyzinge in den christelyken 

godsdienst. de tweede druk.meer dan de helft vermeerdert. Door Joannes Molinæus, leeraar der Remonstranten tot 

Rotterdam. ROTTERDAM, Barent Bos, 1699., Barent Bos, 1694 1599. (titelprent(22)558(14) deel2(30)592(30) 

blz Geb. org. perkanent 2dln. 4o. gaaf exenplaar   € 100-120 

 

219   MOORE, THOMAS Onderzoek naar de natuur en oorzaaken van onzes zalighaakers ziels-angst, in den 

hof door den Heere, uit het Engelfch vertaald ROTTERDAM, Jacob Burgvliet, z.1759. 110 blz. geb.half linnen  

¶ vrij zeldzaam niet vermeld in STGN   € 40-50 

 

 

220   MOSHEIM, J. L. (1694-1755, prof. te Gottingen) De oude en hedendaagsche kerklijke 

geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan 

het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door 

J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald. UTRECHT / AMSTERDAM, A. van Paddenburg / W. Holtrop, 

Z.J. 1779-1781. Deel 1: (8) 428 blz. Deel 2: 517 blz. Deel 3, eerste stuk: 472 blz. deel 3, tweede stuk: (10) 473-700 

(68) blz. 4 half linnen banden, 4o.        € 80-100 

 

221   MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des 

Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. 

Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. 

Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. AMSTELDAM, Gerardus Borstius, 1705. (12) 480 102 blz. 

Geb. in org. perkamenten bandje. 8o. DLV 126-116. (grotendeels los in de band)   € 80-100 

 

222     MONTANUS Arnoldus (1625-'83) .Vermeerderde LEVEN en BEDRIJF van Erederik Henrik prince 

van Oranje met een noofwedige inleydingafbeeldsels der belegeringen Een aanhangsel van bestand rn 

vredehandelingenen nieuwe byvoegsels verrijkt en verbetert der derde druk AMSTERDAM, JANSZ Corneklis 

boekverkoper aan de nieuwe kerk, 1659. Met titelprent titelpagina inkopie) (12) 656 (28) blz. Met  portretten en 3 

uitslaande gravures. Geb. in org. perkamenten bandje. 12o.   € 150-200 

 

223   MYSERAS, Lambertus (1676-1740, lidmaat Middelburg) Der vromen ondervinding op weg naar 

den hemel. 127blz. Waarbij: 

Eens christens opmerking op den hemelweg, 143blz.  

Onderricht voor ware vromen, 136 blz.  

Het kinderdeel der vromen, 152 

Het kabinet des genaden-verbonds, 200 blz NIJKERK, I J MALGA 1866, 1866. org  half leren band, 8o.      € 40-50 

 

224   N.N De vier uitersten van den mensch, versier met vier prenten, voorafgegaan van eene beschrijving van de 

kortheid der ellende en het oogwit van het menschelijke leven- nieuwe druk , overzien en verbeterd Waarbij 

gevoegd is het Gulden Paradijs, behelzende vele Bemerkingen, Lofzangen en Litarieen, alsook eene mis op het 

lijden van Christus versier met 35 nieuwe prenten vermeederd met eeinge godvruchtige gebeden TURNHOUT, 

Establiss, z.j. titelprent 503 blz. geb linnen band 8o   € 60-80 

 

225   N.N. Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende Scholen der 

Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder 

Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der 

Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der 

selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der 

kercken-dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden. Tot 

AMSTERDAM, Gedrukt by de erve Hendrik van der Putte, 1750 ca. Z.j. 241 blz. Linnen band. 4o.Ca 1750  niet 

vermeld in SGT   € 80-100 

 

226   N.N. Lofzangen en Geestelijke liederen. Overgenomen uit de liederen der vereenigde Evangelische 

broedergemeente. Vierde uitgave. Tübingen, bij L.Fr. Fues, 1856. ROTTERDAM., Gedrukt bij van Meurs., 1859. 

128 blz. Geb.      € 40-50 
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227   N.N. Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de 

Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van 

Dordrecht , over de vyf stucken der leere. . DORDRECHT, De Vries, 1725. (4  blz 4 in copy) 61, (7) 78 blz. opn. 

geb. 4o   € 40-50 

 

228   N.N. VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne 

Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn 

overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk ROTTERDAM, Willis Arnold, 1725. 

(59)168 blz (blz 169-170 ontbreken) geb org perkement band   € 100-1225 
¶ vrijzeldzaam STCN vermeld deze uitgave niet 

 

 

229   N.N. De groote heildag der christenheid; vervattende  Na voorafgaande verhandeling tot nootzakelyke 

voorbereiding van dit en ogvolgende stukken Een aaneengeschakeld vertoog der verscheide beezigheeden, 

voorgevallen volgens het ver haal de evangelisten op den eersten dag van Jezus Christus opstandinge . 

GRAVENHAGE, Thol Pieter, 1733. (16)201(6)blz zonder prent geb org perkement  STCN vermeld 1 loc  

   €80-100 

 

230   N.N. (Paradisus Anime, Jacobus Merlo Horstius (1597-1644) en L.V.R. (=Leonard van Rijn, 

de vertaler)) Lusthof der ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: In het 

Latyn, onder de naam van Paradisus Anime, uitgegeeven door den Weleerwaarden en Hooggeleerden Heer 

Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en nu uit het 

Fransch in 't Nederlands overgezet, door L.V.R. Met fraaie plaaten voorzien. AMSTERDAM, T. Crajenschot, 

1777. Met titelprent met jaartal 1778. (18) 780 (16) blz. Geb. in org. leren bandje. 8o.   € 60-80 

 

231   NAHUYS, Gerard Johan (1738-1781, prof. te Leiden) Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV 

uitgegeven door J. van Nuys Klinkenberg, A. L. M. theol. et philos. doctor, Hoogleraar in de Godgeleerdheid en 

kerkelijke Geschiedenisssen aan het Athenæum illustre, en predikant te Amsterdam. Eerste en tweede deel. 

AMSTERDAM, Johannes Allart, 1783-84-85. Deel I: (12) 497 (1) blz. 1783 Deel II: 280 (2) blz.deel 3.  412(2) 

1784 Org. geb.in 2  halflinnen band. SGT N35.   € 70-90 

 

232   NELSON, David Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haren oorsprong en genezing. Naar 

het Amerikaansch. AMSTERDAM, W. H. Kirberger, 1855. 436 blz. Opn. geb. 8o   € 30-40 

 

233   NEVIUS, Sara (1632-1706, echtgenote ds. W. à Brakel) Een aendachtig leerling van den Heere 

Jezus, door Hem zelf geleert, zonder hulp van Menfchen, beschreven door Sara Nevius, Huisvrouwe van Do. 

Wilhelmus à Brakel, In zijn leben bedienaer des Godtluken Woorts te Rotterdam Door hem na hare doot 

uigegeven, en met een Voorrede verrykt, 4e druk. Jezaia 54 vers 13 Alle uwe kinderen zullen van den Heere 

geleert zyn. 'S GRAVENHAGE, Ottho en Pieter van Thol, 1737. (14) 240 blz. org  geb. SGT N99 vermeld 1 

locatie STCN vermeld deze druk niet     ¶ mooi gaaf org ex   € 100-120 

 

234   NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) Cardiphonia, gemeenzame 

brieven.meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden .ter hunne Godvruchtige vrienden en bestuuring op den 

weg des geloofs en der godvrucht uit het Engelsch vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met een 

voorrede door Cornelis Brem deel 1-2 derdedruk waarbij deel 3 Cardiphonia,of  vervolg van gemeenzame brieven 

zijnde deezen geschreven aan zijne EGTGENOOTE gedurende drie reizen naar AFRIKA in de jaren 1750 tot 1754 

en bij volgende afweezigheid inb ENGELAND benevens een kort verhaal van haare laatste ziekte en Godvruchtrig 

afsterven. AMSTERDAM, Martinus de Bruyn, 1792-94. deel 1 met portret   (38-2) 495  deel 2 (4)  516( 30) del 

3  (36)458 blz blz. Geb.in org halfleren banden. komt compleet weinig voor inbijz het  derde deel     € 70-80 

 

235   NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel Den donderslag der Goddeloosen, wegens het schrikkelyk oordeel, en 

pijne der hellen. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel. 

Beschreven door Cornelis van Niel. NIJKERK, L.J. Malga, 1862. 312 blz. Org geb halfleer met rood titelschild  

   € 30-40 

 

236   NUPOORT, J. van / HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam); Korte en eenvoudige 

catechizatie, over het voorbeeld der Godlyke waarheeden van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waar in de 

leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder vraag en antwoord zaaklyk wordt opgegeven. Benevens dat 

gedeelte van het aanhangsel  dat achter ieder hoofddeel behoort tot beide deelen behoorende. Door Jan Nupoort, 

(wel eer S.S. Min. Cand. onder de E. Classis van Lingen, thans predikant te Batavia). Zesde druk. GRONINGEN, 

Schildkamp, 1849. Deel II: 410 blz. opn  geb. in kunstleren band. 8o.   € 40-50 

 

237   OLEVIANUS, C. De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk 

geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, 

zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst 
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in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van 

Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te 

Nieuweveen AMSTERDAM, Wesseing Johannes, 1769. (16) 183 blz.Org  Geb. half linnenbandx     € 60-70 

 

238   OLEVIANUS, Caspar Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin 

de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; 

alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de 

middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiën 

en getrokken uit de lessen van C. Olevianus. DOESBORGH, J. C. van Schenk Brill., 1868. (4) 590 (32) blz. 2e 

druk. opn. geb. 4o. DLV I: O13      € 60-70 

 

239   OPMEER, Petrus (1526-'94, Amsterdam, Delft) Martelaars-boek. Ofte historie der Hollandse 

martelaren, welken om het Christenlijk Catholijk geloof en Gods-dienst, soo ten tijden van de woeste heidenen, als 

der Hervormde nieuwgesinden seer wreed sijn omgebragt. waarin veel gedenkwaardige saaken verhaald worden 

die men by andere Gedenk-Schrijvers niet vind en met bijvoeging vermeerderd als mede de levens van de eerste 

voornaamste Hollandse kristen voorgangers en patroonen. Begrepen in twee deelen, met twee registers. 

ANTWERPEN, Petrus Pratanus, 1700. Deel I: titielprent  Met 22 gravures. (30) 371 (1) blz. Deel II: Met 

titelprent en 9 gravures  een uitslaande gravures32 bij 28cm. (12) 362 blz(. foutieve paginering 177=277 en 

paginas247 t/m 256 2x genummerd  tekts loop door) 

   Geb. in 2  org. leren banden met goud bestempeling mooi gaag exemplaar   € 80-100 
¶ Petrus Opmeer werd in 1526 te Amsterdam geboren en is 4 november 1594 te Delft overleden. Hij studeerde eerst geneeskunde 
en rechten. Hij kwam te Amsterdam, waarna hij in stilte naar Delft vertrok. Dit boek beschrijft m.n. de slachtoffers der 

vervolging door de geuzen en het is een pendant van de protestante martelarenboeken. (drs. P. L. Eggermont) 

 

240  OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, 

gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste vvoorden, en doodt, van wijlen heer 

J. van Olden-Barnevelt, .Ridder,Heere van den Tempel,Berkel,rodenrys Advocaaten en Groot zegel Bewaarder 

van Holland ect Neffens Syn Remonstrantie aan haar Ed Groot Mog Met de sententien van hem en andere 

gevangenen.Verciert met hare Afbeeldsels na leven en andere Prenten in Koper gesneden. Den Vierden 

druk,verbetert van Groote fouten gezuivert en vermeerdert met verscheide dingen en eenige Schriften van JAN 

FRANKEN ,laats wachtmeester tot AMERSFOORT en ijn zyn Jonkheid Fienaar van zyn Edelheid tot zyne 

Dood,nooit te voren gedrukt ROTTNERANUS JoannesERDAM, 1670. Titelprent (28) Portret Oldenbarneveld 

650 (14) blz uitslaande prent(ik ben bereid om te sterven) en een uitslaande prent van de  executie en  4 gravures  

Org Perkement 8o  € 200-250 
¶ vrij zeldzaam 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

241   OTTERLOO Henricus van  -  Utrecht eenvoudige BRIEVEN voor zoekende menschen naar Jezus 

opgesteld door Henricus van Otterloo Oud oudeling der Gereformeerde Nederduuitsche Gemeente te Utrecht 

tweede verbeterde druk UTRECHT, OTTERLOO van H, 1803. (16) 737( 2 pag boekenlijst van uitgever Otterloo) 

opn geb SGT O 103   € 100-120 

 

242   OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) Korte schets der Godlyke 

waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt 

doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het 

Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende  druk. 

Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert. AMSTERDAM, By Jacobus Borstius, Noekverkooper, 

op den Nieuwendyk, 't vyfde huis van den Dam., 1750. 8o. Met titelprent, titelpagina in zwart met drukkersvignet, 

(38), (4), 418, (2) blz. In oorspr. perk/ leren. bandje.  ¶ SGT O 202.  Gaaf ex.   € 80-100 

 

243   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Pneumotologia, Eene verhandeling aangaande 

den Heiligen Geest, door Johan Owen, doctor in de Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Simon 

Commenicq. Onveranderde uitgave volgens 1746. LEIDEN, D. Donner, 1893. (15) 720 blz. Geb. in 

halflperkament. 4o. Faty O1297. opn geb     € 70-80 

 

244   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Pneumatologia  Eene verhandeling aangaande 

den Heiligen Geest. Uit het Engels vertaalt door Simon Commenicq. ROTTERDAM, by Nicolaas en Paulus 

Topyn, 1746. (22) 690 (36) blz. Geb. in org. leren band. 4o. Faty 1296.   € 100-120 
¶ Vert. van: Pneumatologia: or, A discourse concerning the Holy Spirit. 

 

245   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Verklaaring van den CXXXsten Psalm. Waar 

in de natuur van de vergevinge der zonden opengelegt, derzelver waarheid bevestigd; en de toestand van eene 

verlegen ziele door de schuldt der zonden gedrukt en door ontdekking van de vergevinge die by Godt is, 

ondersteund en bemoedigd, uitvoerig behandelt worst. Door Johannes Owen, doctor der H. Godgeleerdtheit. Uit 

het  
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   Engelsch vertaalt door J. Ross en C. Brem. Met een voorrede van Paulus Bonnet, predikant te Rotterdam. 

LEYDEN; AMSTERDAM, Hasebroek; Byl, 1763. (86) 402 (14) blz org Geb. in  halfleren band, met 

roodtitelschild 4o. Faty O1299.   € 80-90 

 

246   PAAUW, Andries (overl. 1771) MANNÉ, Johannes Hermanus Omstandige levens beschryving van 

den grooten kerkenleeraar Martinus Lutherus, vervattende deszelfs afkomst, geboorte, opvoeding en Hervorming 

der kerke, verantwoording zyner leere voor den keizer, koningen en vorsten, huwelyk, nakomelingen, dood en 

begrafenis &c. Uit de beste schryvers in een chronologische order by een vergadert door Andries Pauw, i Met eene 

voorred van de oogeleerden Heer Mr Thomas HENBRICUS hAVER waarbij gebondem.  MANNÉ, Johannes 

Hermanu 

   Schriftmaatige verklaaringe over alle de heilzaame XXVIII artykelen der Augsburgse confessie. Van eenige 

Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsenryks aan Keiser Karel de 5e op den Rijksdag te Augsburg 1530 

den 25 Juni overgelevert waarin zo wel de zuivere leere der evangelisch Luthersen als de Dwaalingenj en 

Misbruiken der Papisten en andere Vlasche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangewezen worden ect, 

Ter gelegenheid van derzelve tweede 100 jaarige jubele of vruegd en dank eeuw feest vieringe- opgeheldert 

verklaart en uit de heilige schriftuur bevestigd aMSTERDAM sAMUEL sCHOONWALD 1730 AMSTERDAM, 

Samuel Schoonwald, 1731/30. ¶ sctn vermeld 1 loc   € 100-120 

 

247   PALAFOX y MENDOZA, Joan (1600-1659) door Anoniem Euvres spirituelles de dom jean de 

Palafox èvêque d'Osma contenant Le Voyage du Pafteur de la nuit de Noël, où l'onvoit toutes les démarhes qui font à 

tenir dansla vie fpirtuelle & intérieure, pour arriver fûrement à la fciene parfaite du Salut nouvelle édition, revue, 

corrigée & augmentée des agréables & infructives aventures d'un afpiranz à l'amour de Dieu CANEBIERE, Chyez 

Jean Mossy, Pere & Fils, Imprimeurs du roi & de la Marine, & Libraires, 1786. (60326 blz org leer gebonden 

(bovenkant twee kleine beschadigingen   € 50-60 

 

248   PAMANS, Geesje (1763-1840, Bentheim) Gods genade verheerlijkt of een echt verhaal van geestelijke 

bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde, 

Door Geesje Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerke te Nienhuis in het Graafschao Bentheim. Op 

nieuw uitgegeven en met eene voorzien door A.P.A. du Cloux. LEEUWARDEN, H. Bokma, Z.J. Z.j. 817 (16) blz. 

geb. in org. linnen band. 8o.   € 60-80 

    

249   PATRICK, Simon (1626-1707) Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: 

Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die 

hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het 

Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten 

versierd. (in 2 delen) AMSTERDAM, By F. Houttuyn, Boekverkooper op den Nieuwendyk over de Baesjes-steeg, in 

Isaäc Newton, 1746. 8o. (18, met titelgravure en titelpagina in rood en zwart), 334 + 304,(12) blz. Bevat 11 volblad 

gravures. () In latere linnen band.  ¶ Gravures van J.C Philips.   € 80-100 

 

250   PATRICK, Simon (1626-1707) Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't 

Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en 

bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd. 

AMSTELDAM, F. Houttuyn, 1752. (8) 327 (10) blz. Met titelprenten en andere prenten. Org. gerest. perkamenten 

band. 8o. Faty 1338.   € 80-100 

 

 

251   PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) Enghe poorte, ofte de wegh der Saligheydt: voor-ghestelt 

in Geestelijcke Meditatien over eenige bysondere texten der Heyligher Schrift. Door Roelof Pietersz., bedienaar 

des Heylighen Evangelij in de Ghemeynte Christi tot Amstelredam. AMSTERDAM, Marten Jansz Brandt, 1626. 

(14) 464(8)   blz. Oude Perkamente and. 4o.  blz441 t/m -464  en 2 blz register in kopie redelijk exemplaar  

SGT P65   € 140-160 

 

252   PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht 

ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. 

Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam.  . AMSTERDAM, 

Marten Jansz. Brandt woonende bij deJan Roon poorts toorn inde Gerf Cath, 1637. (10) 486 (12) blz. Met 

titelprent. 4o. SGT P73  opn Geb. hallf perkament band. ¶ gedrucht   Amsterdam  by Nicolaas van ravensteyn 1637   

vrijzeldzaam   € 180-200 

 

253   PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht 

ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. 

Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam.derde druck 

vannoeuws overzien  ende  verbetert na de nieuwe oversetting des bijbels AMSTERDAM, Marten Jansz. Brandt, 

1645. (10) 486 (12) blzOpn geb half perkament  M)OI GAAF EXCEMPLAAR   € 140-160 
¶ Achterin staat: t'Amsterdam, gedruckt byDominicus vander Stichel woonende op de Laueriers Graht anno 1646.  vrijzeldzaam 
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254   PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) Enge Poorte, ofte de Wegh der Saligheydt: Voorgesteld 

in Geestelicke Meditatien over eenige byzonder Texten der Heliger Schrift. Door Rudolphum Petri, in zijn leven 

Bedienaar des Heyligen Evangeliums in de Gemeyne Jesu Christi binnen Amstelredam. Itweedeeditiek van nieuws 

overzien en verbetert. AMSTELREDAM, Brandtmarten Janszn, 1626. (16) 464 (8) blz pagina  Vanaf 377 t/m 

register inkopiegeb niet orginele halfleren band compleet geraffeldredelijk excemplar   € 80-100 

 

255   PFENNINGER, J.K. (prediker in de Weeshuiskerk te Zurich)  (1747-1792) Oude Joodsche 

brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste 

der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te 

Zurich. LEYDEN, L. Herdingh, 1785-92. deel 1: (28) 388 blz. waarbij geb.: deel 2: (8) 344 blz deel III: (10) 319 

blz. deel IV: (16) 347 blz. deel V: (30) 376 blz. VI: (12) 300 blz. VII: (14) 264 blz.   1-2 half linnenband  en de 

delen 3 t/m 7 in 2 org. halfleren banden 4o 1785-1792 weinig voorkomend werk.   € 100-120 

 

256   PICTET, Benedictus (1655-1724, Genève) De christelyke zedenkunst of Schriftuurlyke en 

Natuurkundige Grondregels. Om Godvruchtig te leeven en Zalig te sterven. In 't Fransch beschreeven door den 

Heere Benedictus Pictet in zyn leeven Hoogleeraar in dÓpperlandtschoole en bedienaar van ;t Evangelie in de 

kerke van Geneve. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelijke vertaalt, ook met kantekeningen en toepassende 

verzen verrykt. Door Francois Halma. derde druk. AMSTERDAM, Bruyn de Martinus, 1780. (38) 982 (40) blz. 

Geb.half leren band. Folio.   € 80-100 

 

257   POSTMA, D. (V.D.M. en docent aan de theol. school te Burgersdorp (Kaapkolonie)  ) 

Aegidius Francken. Mijne handleiding voor de godgeleerdheid, volgens de hern van Aegidius Francken.door 

POSTMA, D. (V.D.M. en docent aan de theol. school te Burgersdorp (Kaapkolonie) KAAPSTAD, Saul Solomon 

& co., 1875. (5) 306 blz laatste blz ontbreek. Half linnen band. 8o   € 80-100 
¶ opgedragen aan de Gereformeerde kerk  van ZUid Afrika en aan alle die van deze handleiding wenschen gebruik te makenn 

Met kerkelijke goedkeuring der synode 1873 
in voorwoord  verklaard/verdedigid Postma zijn rede om tot deze uitgave te komen 

VRIJZELDZAAM 

 

258   POTHUYSEN SPLINTERUS VAN (1637-1702) Nymwegen Sleutel der kennisse, ofte Een 

verklaringe van de leere der waarheyd [....] in korte vragen en antwoorden uyt de H schriften, volgens de ordre van 

de christelijke catechismus. / Ten dienste aan komende jeud ectmert christelijk morgen en avondoffer UTRECHT, 

Poolsum Jacob van, 1737. (16) 389 (1) blz org perkemen (rug boven beschadigd) SGT P168 1 loc STCN vermeld 

2 loc  80-100 

 

259   POUDROYEN, Cornelius van (ov. 1662) Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige 

onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den 

genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen.. UTRECHT, gedruckt voor de 

weduwe vanEsdras Willems Snellaert, 1653. (16) 1240(1) blz.. org perkemen SGT vermeld deze druk niet  

¶ gedruckt by Jacob Braat wonende in de Werckende Hoop 1653   € 259-300 

 

260   PRIDEAUX, Humphrey (1648-1724, Dean of Norwich) Het Oude en Niewe Verbond aen een 

geschakeld in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der Koningryken van 

Israel en Juda tot op den tyd van Christus, door Humfrey Prideaux, doctor der H. Godgeleerdheit, en deken van 

Norwich. Uit het Engels, volgens den agsten druk, overgezet en met enen inhoud voor ieder boek en enige 

aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge. LEIDEN, Van der Linden, 1723. deel 1  titelprent (26-72)875 

(1) Blz deel II: (28 + 72) 991 (80) blz. Met 7 uitslaande kaartenOrg. perk. banden, 4o. gaaf ex.   € 160-180 

 

261   QUACK, J.C.W. Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en 

Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking 

Jr. DORDRECHT, J.P. Revers, 1862. (18 lijst intekennaren- 6)  270 aantekeningen 56 blz.  Met s 5 litho,s  en 1 

grote uitslaande kaart. Org. Geb. 4o     € 120-140 
¶ Geillustreerd met 5 gekleurde litho's naar tekeningen van W.Hekking Jr  (4 uitslaande en 1 Litho') aankomst van Z M den 

Koning Willem 2 aam het veerhuis te Braken-- gezigt uit de doorbraak van den waaldijk aan het boveneind van Brakel -0 gezigt 
uit de doorbraak van den waaldijk  te Zuilichem - gezigt uit de doorbraak van den waaldijk te Leeuwen - schippers te 

LEEUWEN redde 16 menschen van den dood en een  grote uitslaande kaart. 

 

262   Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca160-ca220) bewerker Beatus Rhenanus 

(1485-1547) Q. Septimii florentis tervl liani, carthaginesis prefbyteri, autoris antiquiffimi ac doctiffimi operum, 

ad complures veterus e Gallicanis germanicilque bibliotecis conquilitos codices recognitus, in quibus praecipuus 

fuit vnus longe incorruptillimus in vltimam vlque petitus Britanniam non imiffis accuratis Beati Rhenani 

Annotationibus catalogum autem aperiet verfa pagina accebit index copiofior PARISIIS, Aud. Parvus (Apud 

audoenum Parvus fub interfignio lilij aurei via a.d d Iacobum, 1566. (20-88)760 bladzijden gebonden.in orginele 

leren band  tomys primus   € 200-250 
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263   RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) bestaande in LXIX predikatien over den 

raad Gods van de zaligheid der menschen: voorgesteld, door D. Joannes Jacobus Rambach, in leven doctor en 

professor der H. Godgeleerdheid, enz. laatst te Giessen: uit 't Hoogduits vertaalt. erste deel GRONINGEN, 

Bandsma, 1742. deel1  9160533 BLZ  ORG PERKAMENT   € 80-100 

 

264   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Dagelyksche huys-catechisatie. Idem, den tienden 

druk. AMSTERDAM, by de wed. van Gysbert de Groot, 1730. (20) 546 (22) blz. Org. perk. band, los in de band, 

8o   € 100-120 

 

265   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en 

sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. 

De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. 

Door Franciscus Ridderus. I:  WAARBIJ 

   DE OVERBLIJFFELEN VAN DE VERDRUCKINGEN OGTE HET LYDEN CHRISTI ect ROTTERDAM 

MARIUS VAN ROSSUM, Joannes Borstius, 1684. (8)908(2) BIJLAGE (4)136 BLZ OEG PERKAMEN MET2 

KOPEREN SLUITINGEN   ¶ de overblijffe;en vrijz zeldzaam   € 160-180 

 

266   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in 

morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een 

christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een 

maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door 

Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de 

gezangen van S. Simonides. derde  druk, door den Auteur van al voorgaende druck fouten gezuivert van 

merkelijcke fauten gezuyvert. met proefken van hemelstoffen bestaende ineenige geestelijke gesangen door Simon 

Simonides ROTTERDAM, BARENT VAN SANTBERGEN, 1682. (titelprent (24) 546(Proefken 22blz.  org 

perkement ¶ vrijzeldzame druk niet in STCN ook  Dr  Schaap vermeld deze uitgave niet   € 160-180 

 

267   ROSINI JOHANNIS Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doetiffimus ac 

locupletiffimis thomae Dempsteri J.C. cui accedunt Pauli manuttii libri II de legibus, et de senatu, 

   cum andreae schotti electis, I de priscis rom. Gentib. ac familiis. II de tribubus rom. xxxv rusticis atque urbanis. III 

de ludis festique rom. ex kalendario vetere. cum indice locupletiffimo rerum ac verborum, aneis figuris 

accuratiffimis urbis, editio poftrema, av innumerabilibus erroribus repurgata trajecti ad rhenum apud guilielmum 

van de water, academiz typographum UTRECHT(trajecti ad  Rhenum), Water van de Guilielmun, 1701. 

Titelprent XIV  uitslaande plaat platte grond Rome+ 956 + (30) blz. en met gravures blz 

90-133-201-231-258-350-en 362 Geb org parkement   € 100-120 

 

268   ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) De waarheid der heilige 

Godgeleertheid in haar voornaamste hoofdstukken kortelijk verklaart en uit den Woorde Gods nader bevestigt 

Door Daniël le Roy, In zijn levvn Bedienaar des Godlijken Woords in de Gemeinte Jesu Christi te Rotterdam. En 

vermeerdert met twee belydenis predikatien bevattende kortelijk 't Hooftzakelijke der geheele H. godgeleertheit; 

door denzelve auteur nagelaten. Den vierden druk, gecorriceert en met een voorrede verrijkt door Justus 

Muntendam, bedienaar des Goddelyken woords in dezelve Gemeente. ROTTERDAM, Nicolaas Topyn 

boekverkooper in den Houttuin, 1724. (16) 768 (28) blz. Geb. half linnen) SGT R288 1 part locatie.  

¶ Onbekende druk.   € 80-100 

 

269   ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) Theologia Historc0-diactica of de De 

waarheid der heilige Godgeleertheid In haar gewigstigste LEER STUKKEN  beide uit haar regte beginselen 

betoogt en het pvereenstemmend gevoelen,zoovan oudeKERKVADERS alslatere beroemde GODGELEERDE 

vevestigd met byvoegingen van de erste opkomst en vootgang der dwalingen tegen dezelvr die nader aangewezen 

en wederlegt worden  door DANIEL LE ROY den tweedecdruk nageziern en van veele drukfauten gezuivert en 

met een voorreden verrijkt door BERNARDUS ten DAM te ROTTERDAM ROTTERDAM, Nicolaas Topyn 

boekverkooper in den Houttuin, 1736. (26) 1138(20) blz 2 dln in en band niet otginele oude band     € 140-160 

 

270   ROYAUMONT, Heere de Royaumont Overste van Sombreval (1625-1709) De historien des 

Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelyke toepassingen, getrocken uyt de HH. Vaderen, om de zeden in 

allerhande staeten van menschen te reguleren. In't Frans beschreven door de Heere de Royaumont Overste van 

Sombreval.  Vertaelt, met veersen op ieder hoofstuck versien, en met schoone printen verciert BRUSSEL, By P.J. 

Lemmens, Boeck-drucker in de Bisschop-straet en by J.B. de Vos, Boeckverkooper in de Grep-straet, 1742., Z.J. 

8o. (O.T.): VIII, 492 [4] p. + (N.T.): 281, [3] p.  pag. 31 geplakt.Gebonden in niet oorspronkelijke perkamenten 

stempelband. Met 267 gravures tussen de tekst. Diverse prenten gesigneerd met : P. de Vel. Overige anoniem. 

Goede staat     € 180-200 

 

271   RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) Godsdienstige brieven van Samuel 

Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrews in Schotland. in het 

Nederlandst vertaald door Jacobos Koelman, bedienaar des Heylige Evangelium tot Sluys bij Vlaanderen.Hier zijn 
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toegevoegt twee voorredenen  eene aan de gemeynte vanSLUYS d andere aan de gevluchte Franschen vervolgt en 

verdrukt wegens haar vast aankleven aan Chrs ti Waarheit  GRONINGEN SEERD BANDSA 1720  deel 1-100 

brieven (5)318 blz 23 deel 2.  101-200 brieven (46)302 blz laatste brieven 201-365 ,AMSTERDAM Johannes 

BOEKHOLT 1687 (80)655(28 blz en 4 blz catalogus Boekholt uitgaven) 2 vobanden opn geb halfleer  € 140-160 
¶ De Boekholt uitgave komt zelden or. 

 

272   RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) DE BRIEVEN vertaald door Jac Koelman 

ROTTERDAM, BRUINEdeC, z j. (28)802 bls geb halfleer   € 30-40 

 

 

273   SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) De weg des levens, of korte en eenvoudige 

onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. 

B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke 

lectuur. DOESBORGH, J.V. Schattenkerk, 1858. (16) 439 blz. Opn. geb.8o. SGT S67.   € 80-100 
¶ Vrij zeldzame druk, verschenen bij eveneens vrij onbekende uitgever. 

 

274   SANDE van de JOHAN 1568-1638 De wakende leeuw, der Nederlanden Historie, verthoonende 't 

begin ende voortganck der Nederlandtsche oorlogen, ende beroerten, tot den jare 1648. / By Johan van den Sande 

AMSTERDAM, Goedenbergh van Gijsbert, 1663. tutelprent (6) portret 696(32) blz met 27 portreten en 6 

uitslaande gravures geb org prkament ¶ niet in STCN   € 140-160 

 

275  SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) en MULNER Joachim 1647-1696 De 

NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene 

leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder 

dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl 

verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter 

drukkeryevan Nicolaas cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795    waarbij J Scharp Annspraak en 

gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar  door het christen-zanggenootschap 

in s Hage (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805   WAARBIJ 

AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam 

den 23e April 1826 (12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws 

enAdvententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21  WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen 

van mijn lenen nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828  WAARBIJ  Hulde 

aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en 

Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden 

Rotterdam bij Melchior Wijt 1828 ROTTERDAM/GRAVENHAGE, nicilaas Cornel/ J P van Ginkel/ J van 

daalenS de Visser/ Melchior Wijt, 1795-1828. org gebonden in half leren band mooi gaaf ex     € 175-200 
¶ vrij bijzondere bundel  betreffende Jan Scharp 

 

 

276   SCHMIDT JOHAN JACOB  (1691-1757) predikant  te PEEST en PALOW De bybelche 

physius of schriftuurlyke natuurkunde in hare byzondere deelen tot erkentenis en verheerlyking van nder grooten 

schepper en tot des te beter versand en dieper inzicht van de heilige schrift volgens den grondtect,bknopt en klaar 

voorgesteld en met dehedendaagsche natuurkunde en wysbegeerte vergeleken waar by gevoegdis de bybelsche 

bovennatuurkunde met betrekking tot de wonderwerken diein de gewyde schriften voorkomen met poperen platen 

versierd AMSTERDAM en DORDRECHT, Jaxobus Loveringh en Abraham Blusse en Zoon, 1769. tweede deel 

blz297-816  (60) org  leren band titel pagina in copy vrijzeldzaam bijbelsnaslagwerk   € 30-40 

 

277   SCHNELLER, L. (Bethlehem) Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot 

opheldering der Heilige Schrift. Met een woord vooraf van J.P.G. Westhoff, Luth. pred. te Amsterdam.Naar het 

Duitsch, vijfde druk. NIJMEGEN, P.J. Milborn, z.j. (12) 376 blz. Geb. in prachtige halfleren band. 4o € 30-40 

 

278  SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, 

Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, 

Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een 

Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis 

Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert. GRONINGEN, By Jurjen Spandaw, Drukker 

en Boekverkoper in de Swane-straat / in de Nieuwe Atlas, 1752. 8o. (46), 231, (13) blz. In oude perk. band. 

Schutbladen vernieuwd.SGT 138. STCN vermeld 1 loc ¶ in zelfde jaar verscheen ook een vierde druk   € 80-100 

 

279   SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Het innige christendom tot overtuiginge 

van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste 

deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in zamenspraken, door Wilhelmus Schortinghuis. In leven bedienaar 

des H. Euangeliums te Midwolda. 3e druk. GRONINGEN; 'S-GRAVENHAGE, Jurjen Spandaw; Van Thol, 1742. 

(56) 666 (14) blz. met uitslaand portret Geb. in org. halfl perkband. 4o. ¶ Mooi gaaf exemplaar. met portret   € 40-50 



KOOLBOEKEN Hoofdweg 204  6744WR EDERVEEN Tel 0651216184  31(0)318-574290 

BOEKENVEILING 1 FEBRUARI 2020  16e 17e 18e en 19 eeuwse boeken 
 

33 

 

280  SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, 

Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, 

Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een 

Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis 

Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert WAARBIJ 

BEVINDELIKE GESANGEN vertoonende een uitverkoren sondaar 1 in zijne natuirstaat 2 an sig selfs ontdekt en 3 

geheyligtvijfde druk van merkelijke fouten gezuivert GRONINGEN, Spandaw Jurjen, 1734-1737. 12) 231(13) 

-10)338(10)pag  org perkemen t€ 60-80  

 

 281   SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) De geborene Christus, of 

geestelike bedenkingen, over de verborgentheid der Godsaligheid die groot is, God geopenbaart in den vleesche 

&c. Tot ontdekkinge van ongebenadigde, opwekkinge en vertroostinge van begenadigde zielen. By wege van eene 

t'zamenspraak voorgestelt, door Wilhelmus Schortinghuis, bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda 

GRONINGEN/ GRAVENHAGE, Spandaw jurien / Van Thol Otthho en Pieter, 1746. (40) 564 (21) blz. Org geb. 

llerenband.   € 80-100 

 

 

283   SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, 

Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, 

Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden.u NIJKERK, MALGA, 1865. 

12) 231(13)opn geb   € 60-70 

 

284   SCHRANT, J.M. GENT Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e 

druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel. 'S-GRAVENHAGE, Van 't Haff, 1889. 318 blz. Org linnen band 8o  

    ¶ Privaat-uitgaaaf buiten de handel verkrijgbaargesteld bij J M van t,Haaff  € 70-80 

 

285   SCHUTS Jacobus  a (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte 

een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de 

vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden.  Door (...) 

Den vierden Druk vermeerdert. AMSTERDAM, By de Weduwe Gysbert de Groot, op de Nieuwen Dyk / tusschen 

de twee Haarlemmer Sluizen / in de Grote Bybel., 1709. 8o. 114 (= 414) blz. geb. in halfleer met gemarmerde 

platten.   € 80-100 
¶ (Zie SGT S 192)  NB In 1709 zijn twee 'Vierde' drukken verschenen, die duidelijk van elkaar onderscheiden zijn. 

 

286   SCHUTTE, Rutger (Amsterdam) Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien 

smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek 

gesteld door Leonard Frischmuth AMSTERDAM, Joh. Covens, junior, 1762. deel 1 (36 +24) 146 blz. Waarbij: 

Deel 2: 1764 (14 +18) 208blz. Waarbij: Deel 3:  1765, (32 +30) 193 (9) blz. Org. half leren band, 4o.(rug boven 

in beschadigd)    ¶ vrijzeldzame druk NCC vermeld 1 loc   € 80-100 

 

287   SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en 

eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht.  tweede verbeterde druk 

met daarbij 4e stuk 1794 AMSTERDAM, Joh. Covens,en zoon, 1794. (16)376 blz 1-2-3e stuk  4e stuk 1797  

(8)90 (8)  Org. halfleren band. 4o. ¶ vrijonbekende druk met daarbij een onbekendedruk 4e stuk uit 1797   € 80-100 

 

288   SEGHERS, BARTHOLOMEUS Den pelgrim van Sonien - Bosch naer de heylige maegd Maria te 

Jesus-Eyk door Bartholomeus Seghers, kanonik der abdy van Perk, pastoor van Jesus - Eyk. Op nieuw bewerkte en 

merkelyk vermeerderde uytgaef, door Philippus Kalvertos, priester. BRUSSEL, L. de Wageneer, 1855. 160 blz. 

zwarte org. band   € 40-50 

 

289   SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) De gezonde geloovige zijnde een 

verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars 

met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas 

Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere 

uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. vijfde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk. 

DORDRECHT, Johan Georg Wittich, 1745. (16) 344 blz. Opn. geb. in halfleren band.     € 50-70 
¶ titelpagina in copy op oud papier. 

 

290   SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge New England) De waare Bekeeringe ontdekkende het 

kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven 

door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede 

van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. vierde  
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Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de 

Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K. 

DORDRECHT, WITTICH Johan Georg, 1750. (36( 380 blz. (1)  geb. in halfleren band.   € 70-80 

 

291   SIMONS, Joseph; NIEL, Cornelis van (ca.1650, Tiel) De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't 

Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der 

gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert. 

AMSTERDAM, Douci, 1722. (9) 238 (8) blz. opn. geb. 8o niet in Faty vermeld   € 60-70 

 

292   SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) SLUYTERS COMPLETE DICHT WERKEN  

=1731e druk 'T AMSTERDAM, by de erve van de wed. Gysbert de Groot., 1739. opn geb halflerenband. 8o 

   € 100-120 

293   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Maandagsche Catechisatiën naar het beloop der 

Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde 

een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe 

uitgave. NIJKERK, Malga, 1858. (6) 374 blz. org geb  Halfleren band, met rood titekschild 4o. SGT S643. 

   € 70-80 

 

294   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in 

vijfenveertig predikatiën over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, 

zijn eerwaarde opvolger. Tweeden druk. GRAVENHAGE; MIDDELBURG, Ottho en Pieter van Thol en M.H. en 

A.L. Callenfels, 1744. (44-14) 522 (13) blz. org. lerend. band, 4o. SGT S601. 1e druk. ¶ vrij  zeldzame druk  € 60-70 

 

295   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in 

vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de 

Beveren. AMSTERDAM, H. Höveker, z.j. Z.j. (48) 522 blz. half perkementband, 4o. SGT S605.   € 40-50 

 

296   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig 

Predicatien over Mattheus XII : 20, 21. (2 deelen) Derde druk. NIJKERK, I.J. Malga, 1868. 4o. In twee delen. . 

halflinne n banden.   ¶ SGT S 619. Mooie set.   € 50-60 

 

297   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg Des Christens eenige troost in leven en sterven. 

Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiën. Benevens 5 belydenis-predikatiën. 

Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert. 'S GRAVENHAGE / 

MIDDELBURG, Van Thol/Callenfels, 1766. (8) 873 (53) blz. opn gebhalf. leren. band 4o.   € 40-50 

 

298   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Een woord op zijn tijd of twee en veertig 

predikatiën. Met een voorrede van Cornelius van Velsen.  Nieuwe onveranderde uitgave. NIJKERK, I.J. Malga, 

1857. Deel 1: (28) 622 (14) blz.deel 2 titelpagin copy  (50)620((24)  Opn GebLI   € 80-100 

 

299   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig 

predicatien over Mattheus XII: 20,21. 'S-GRAVENHAGE/MIDDELBURG, Van Thol/Callenfels, 1768. Tweede 

druk I: (20) 647=deel2 (12)589(23)blz blz.. 4o. Org geb 2dln in een band   € 80-100 
¶ Handschrift  ter gedachtnis aan Henie vab=nLaar vanJannetje vanEe 

 

300   SORGEN, Philippus van (ov. 1677, theol. student) Johannes KLOE te EDE en Nicolaum 

BARENZONIUM te  GOES Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide 

andere zanglievers. Den zesden druk vanhangsel of tweedecdeel van de dichtkundige zielezangen opgesonen --en 

verscheiden andere zang lievers WAARBIJ Eedische verlustingen of geestelyke gezangen en  lofzangen---door                 

Johannes KLOEK herder de gemeente hristi tot EDE vijfde druk vermeerdert met aanhangsel 1717 en aanhangsel 

ofEdesche verlustingen--en andere sang lievers als mede den swacken adem tocht doorNicolaum 

BARENZONIUM te  GOES materiale. UTRECHT, by Jacob van Poolsum, 1719. Deel I: (6) 136 blz. Deel 

II:(4)179(5)16)140(4)109(3) blz opnieuwgebonden in oud half perkament   € 160-180 

 

301   SPENCER, J. S. Schetsen uit het dagboek eens leeraars, of gesprekken met bekommerden, aangaande den 

weg der zaligheid. Met een levensberigt van den schrijver en ophelderende aanteekeningen, uitgegeven door John 

Angell James. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. tweededruk AMSTERDAM, H. de Hoogh, 1859. portret 

(21) 416blz. Org. linnen band, 8o.   € 40-50 

 

302   SPIRA FRANCISCUS; GISBERTUS VOETIUS-r D KLINKERT De verschrickelijke historie van 

Francisus Spira, in 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde 

mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus 

Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van 

Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also 

uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius  Zevende druk Met een Voorwoord van den Wekleerw Zeer 
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GelHeer D KLINKERT Leeraar der Gerf Gemeente te Rotterdam ROTTERDAM, BRUIN de C eerste 

Lombardstraat, 1868. ca. (16)158 bl;z geb vrijzeldzaam   € 80-100 

 

 

303   STAHELIN, C.(1665-1727 Catechetische huys-schat ofte verklaring vand en Heidelbergschen 

Catechismus door vragen en antwoorden. Benevens derzelver gebruikmakingen, zo ter overtuiging, beproeving, 

opwekking, vermaning als vertroosting; als verstrooing; en daar uit getrokkene ernstige gebeden: den leer en 

heilbegeerigen zielen en inzonderheid den huisvaderen en huisgenoten hertelyk zoeken ter hunner wys en 

rykmaknig tot zaligheid, geopent door Chrsitoph. Stahelin.  2 dln AMSTERDAM, By Hendrik Vieroot, 1756. 

deel 1 (20)608 blz. deel2  688 blz 8o. o 2 verschillende oudebanden   € 60-80 
¶ Vert. van: Catechetischer Hauß-Schatz, oder Erklärung des Heidelbergischen Catechismi durch Frag und Antwort ..  vermeld 1 
loc 

 

304   STAPFER, Joh. Friedr. (pred. te Diesbach, prof te Bern) Joh ilh van HAAR UITREKSEL uit 

de grondlegginge tot den Godsdienst vertaald door   Joh ilh van HAAR e druk AMSTERDAM, A llart enHoltrop, 

1783. (8)400 blz org half linnenband    ¶ vrijzeldzaam   € 30-40 

 

305   PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); 

Honert Johan van den (1693-1758) Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de 

voornaamste Engelsche Godgeleerden. AMSTEDAM, Isaak Tirion en Jacubus Leverinngh, 1741-57. 17 delen in 

18 banden compleet, HALF LINNENBANDEN met Goudtitel  met 2 v/d 6 kaarten  l(MOOI GAAF EX 

Halverwege de achttiende eeuw verscheen in Nederland een unieke Bijbelverklaring: de Verklaring van de Geheele 

Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden. Het omvangrijke werk kreeg de naam 

van die godgeleerden die aan de eerste delen het grootste aandeel leverden: Patrick, Polus en Wels. In latere delen 

werden meer verklaringen van andere theologen gebruikt. Zo is de verklaring van het Nieuwe Testament voor een 

belangrijk deel samengesteld uit de commentaren van de bekende John Gill (1697-1771). Gill was een vurig 

verdediger van het calvinisme en een groot kenner van de grondtalen van de Schrift. De ""Patrick, Polus en Wels"" 

onderscheidt zich van bijvoorbeeld Matthew Henry door de meer zakelijk-exegetische uitleg. Waar Henry al snel 

overgaat tot het trekken van praktische lessen uit de Bijbeltekst, gaat dit commentaar dieper in op de betekenis van 

woorden en gebeurtenissen. De Bijbelverklaring van Patrick, Polus en Wels    € 500-700 

 

 

 

306  STOCKMANS ASEGIDIUS (1703-1765 van 1742-1765 predikant te GOES Redenvoering van 

den HEILIGEN GEEST Gedaan in de hemel met het begin des Nieuwen tastaments tot de Hemelsche Gemeenten 

derAertsvaderen welkeGeestelijke gemaemt wordt.SARA en JERUZALEM Beschreven inhet 54e hoodfdstukvan 

JESAIIAS AMSTERDAM, Stocmans  Isaac, 1736. titelpagina Rood/zwart-50) 194-329(10)  orginel Perkamant 

gaafexemplaar ¶ Vrij zeldzame uitgave  STCN vermeld 1 locatie (incompleteex0   € 180-200 

 

307   SUICERUS, Joh. Caspar (1620-'84, prof. te Zürich) Orbis et ecclesiæ fata. Dat is, ordentelijke 

voorstellinge der alderbesaamste wereld- en kerkveranderingen, zo die zich vna Christi tijden af, tot deze 

tegenwoordige dagen toegedragen hebben, en na aanwijzinge der Goddelijke prophetiën verder toegdragen 

moeten. Uit naarstiger overdenkinge en onderzoekinge, der zeven zegelen, violen en bazuinen die in de zinrijke 

Openbaringe van Johannes gedacht worden opgegsteld. Door J. H. Suicerus, voor dezen prof. der philosophie en 

Griekse taale, maar nu bed. des God'lijken Woords in zijn vaderland. Uit het Zwitsers vertaald door A. van Poot, 

med. doct. Derde druk. AMSTERDAM, De wed. van J. van Someren, 1692. (36) 482 (4) blz. 24 tekts pajina s in 

copy perkamente  band. 8o. DLV S52.  ¶ Vrij zeldzaam werk over Openbaringen.   € 80-100 

 

308   TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. 

Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; 

ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, 

een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des 

Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 

   1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer 

Christen, om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het  2 van 

den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 

3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen 

door den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste 

Deel van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) UTRECHT, A. Fisscher, z.j. 8o. Drie delen in 

één band met doorlopende paginering. 995 (5) blz.  geb. half leer¶ SGT T 83.   € 80-100 

 

309   TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) Het Hogepriesterlijk gebed van Christus, of verklaring 

over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt 

door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot.2e druk AMSTERDAM, Petrus Schouten, 1769. 4o. (46), 467 

blz. org geb   € 80-100 
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310   TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring 

over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII leerredenen. Met een voorrede verrykt 

door Johannes Boskoop, des overledens amptgenoot. Derde druk. AMSTERDAM, by Petrus Schouten, 1770. (44) 

467 blz. SGT T313. Linnen band, 4o.   € 80-100 

 

311   THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met 

een zwak doch heilbegeerig lidmaat. Door Wilhelmus Themmen, in leven predikant te Arnhem. Met een 

aanbevelend voorwoord van den eerw. heer P. Deetman, predikant te Nijkerk op de Veluwe. . 3 dln LEMMER, 

Koopman  z.j., z.j. I: (100) 249 (2) blz. II: (2) 312 blz.  III: (18) 477 (3) blz.opn geb4o SGT T333   € 60-80 

 

312   THEMMEN, Wilhelmus (1696-1764, Arnhem) Op- en aftocht eenes geestelyken wachters, op de 

stemme des roepende Gots, van Sion den berg Zyner heiligheit. Intree-, afscheids-, en bevestigings-reedenen, 

gedaan in de gemeenten van Noorthorn, Nieuwe Peekel A, Amersfoort en Nieuwe-Hoove. Met nog een kort 

bericht ter vergaadering van de eere en dienst der Gereformeerde predicanten van Amersfoort, onlangs ten 

onregten benaadeelt door eenen naamloozen schryver, die de aanmerkingen van den Heer G. Outhof oover de 

Neederlandsche Geloofs- belydenisse, en het H. Doop- Formulier met een schampere voorrede zonder eenige 

kennisse van den autheur op't nieuw heeft uytgegeeven. GRONINGEN, Pieter Brandsma, 1730. (28) 526 (21) blz.  

Org. geb. halfleer 8o. SGT T334.   € 100-120 

 

313   TILLOTSON. JOHANNES; JOANNES (AARTS-BISSCHOP VAN KANTELBERG, EN 

OPPER KERKVOOGD VAN GEHEEL ENGELAND  (1630-1694) De verkoren godsdienst binnens 

huys geoeffend: en d'opvoeding der kinderen in de selve  met de voordeelen van een vroerge Godzaligheid 

Verhandeld in ses predicatien. UTRECHT, Broedelet Willem, 1698. (20)224 blz org perkement 8o   € 100-120 
¶ mooi gaaf ex 

 

314   TUINMAN, Carolus (1659-1728,  Middelburg) De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in 

leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht 

gegeven door Cornelius de Feyfer, A.L.M. Phil. Doct. en predikant te Hoorn.tweede druk AMSTELDAM, DOUCI 

Adriaan, 1751. (32) 966  (18) blz. org geb   € 120-140 

 

315   TUINMAN, Carolus (1659-1728,  Middelburg) De toevlucht en sterkte van het ware Christendom 

in leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Door (...) 

Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer (...) Predikant te Hoorn. Twede druk. 

AMSTERDAM, by Adrianus Douci, Boekverkoper, op de Voorburgwal agter 't Stadhuys., 1751. 4o. (32), 976, 

(18) blz. Geb. in oorspr. perkamenten band. Gaaf exemplaar.  ¶ SGT T 549 vermeldt 1 loc.   € 120-140 

 

316   UITENBOGAERT, Johannis (1557-1644, 's Gravenhage) De kerckelicke historie, vervatende 

verscheyden gedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen van het jaar vier hondert af totb in het jaer 

sestienhondert negentien Voornamentlijck in deze Geunieerde Provincien waarachtelijck(met daarachtr 

Kerckelycke bedieninge ende zedige verantwoordingh dat is Naekt ende eenvoudiigh Historrisch verhael ect 

Ghedruckt in jaer ob-ns Heeren 1647 

bschreven door den hoog gelerden JOANNEAS UYTENBPGAERT nu vermeerdert met volkomen registers 2e 

druk z j, zp, 1647. Titell pagine met portret .(8)220 -362 - 78(6) titelpagina (189 - (3) blz geb org perkamente band 

mooi gaaf ex  ¶ `- 189 -3)   € 250-300 

 

317   ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich) Heilige Bybel-oefening, of duidelyke en grondige 

verklaring en toe-eigening, van de gantsche wonder-geschiedenisse des lydens en stervens, der opstanding en 

hemelvaart van Jesus Christus. Wegens de overeenstemming der vier evangelisten, schriftmatig verhandelt, uit de 

outheit en taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt. In 't Nederduitsch vertaalt, en met nodige 

bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam. Derde druk, merkelyk verbetert, en 

van veele druk-feilen gezuivert. 'S-GRAVENHAGE, Van Thol/Van Poolsum, 1771. (10) 757 (26) pag. 

burgermeestersband. 4o DLV U10   € 70-80 

 

318   ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich); Bernhardus Keppel (1685-1756) De zeven laatste 

woorden van den Heere Jesus Christus, aan het kruis uytgesprooken. Met een aanhangsel van zeven keurstoffen op 

's Heilants lyden slaande, en daar by gevoegt eene godtgeleerde betrachting over de woorden der instellinge des 

Heiligen Avondmaals: in de Hoogduitsche taale beschreeven, door Johan Jacob Ulrich, hoogleeraar in de 

zeedekunde en predikant in het weeshuis te Zurich. In het Nederduitsch vertaalt, door Bernhardus Keppel, 

predikant te Monnikendam.WAARIJ 

Verhandeling over de bierbaarheid en 't recht gebruik van Godts Woort; Aanwyzende de nootzakelijkheit en de 

hulpmiddelen om het zelve met heilzame vrucht en tot zaligheid te leezen; Tot nut en gerief van alle Christelijke 

huishoudingen, en tot Bevordering van Waarheit en Deugt in dezelve in het Hoogduitch beschreeven, door wylen 

Johan Jacob Ulrich, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woorts en hoog-leeraar in de Zeedekunde tot Zürich; 

en om haare uitneemende nuttigheid in het Nederduitch overgebracht door Bernhardus Keppel, predikant te 
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Monnikendam. Waar by noch gevoegt is "Het leven van den Schrijver". 'S GRAVENHAGE, Ottho en Pieter van 

Thol, 1741. 'S GRAVENHAGE, by Ottho en Pieter van Thol, 1738. (6) 472 (24) blz.=(48)86 blz. 4o  Org halfleer.  

¶ Vert. van: Die letzten Reden des am Kreuz strebenden Herzogs des Lebens.   € 70-80 

 

319   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Schat-boek der verklaringen over 

den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van dr. David 

Pareus. Vertaalt en met Tafelen verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het 

stellender Schriftuurplaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt (...)  door Johannes Spiljardus. Derde Druk. 

(...)  En nu van nieuws verrykt, met eene Voorrede van Joan van den Honert, T.H. Soon. (...) GORINCHEM, By 

Nicolaas Goetzee, 1736. Twee delen.inn een band  klein folio. Deel 1: (14) 160-655 blz.en Deel 2: (8) 612 (24) 

blz. In  fraaie oorspr. halfleren band met ribben en goudbestempeling  mooi gaaf exemplaar. 

¶ mooi gaaf exemplaar   € 80-100 

 

320   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Schatboek der verklaringen over den 

Nederlandschen Catechismus. (...)  En nu van nieuws verrykt, met eene voorreede van Joan van den Honert, T.H. 

Soon. Doctor en professor der heilige Godgeleerdheid, in de Hollandsche Universiteyt, te Leiden, en predikant in 

des Heeren gemeente aldaar. Twee banden. GORINCHEM, Nicolaas Goetzee, 1736. Klein folio. Deel I: (14), 

(160),  655 blz. en Deel II: (8) 616 (23) blz. Uniforme  orig.  banden. gaaf exemplaar   € 80-100 

 

321   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Schat-boeck der verclaringen over 

den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David 

Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en 

met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus. AMSTELDAM, , Johannes van Ravesteyn, 1664. I: 

volblad gravures titelblad met drukkersvignet -volblad met gravures met de portretten van de auteur en bewerkers 

(24) 258 (x2)  II: (6) 233 (x2) (12) blz. gebonden in orgineel perkementen prijsband met op voor en achterkant in 

goud bedrukt het wapen van ENKHUIZEN Wapen van enkhuizen schild ,beladen met drie haringen vastgehouden 

door een staande vrouw  Prijsband met Wapen ENKHUIZEN      € 200-220 

 

322   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Het Schat-boeck der Christelyk 

leere ofte Uytlegginge over Catechismus der Gereformeerden kercken in Nederlandt. Eertijdts tot Heydelberg in't 

Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweeden druck. Inde welcke bij gedaen is uyt 

Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg Spindler, ende andere die over de Catechismus 

geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t'samengestelt door Festus Hommius. F., 

Dienaar des Gemeente Jesu Christi in zyn gemeente tot Leyden LEYDEN, Andries Clouck, 1606. titelprent- 

portret  (12) 254 (x2); 256 (x2) (12) blz. oude halflerenband 4o. DLV I: U26 ¶ Titelpag opgeplakt  en portret . 

vrij zeldzame 2e druk  € 140-160 

 

323   V.A.S. Verhandelinge van het ghebedt. noodtschakelyck voorgheestelijk als werelycke persoonen waer 

ingeleert wordtr het selve moet geoefent worden in van verscheyde dolingen die in het selve hheschieden door V A 

S den vijfden drukt verbetetrt Antwerpenn 1698 WAARBIJ  

   Het oprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden gheest. / [By Carolus Myleman]Brussel 1680  

WAARBIJ  

   de godvruchtighe  dienst maeght dat is daghelycksche oefeninge in alle haere wercken seer dienstigh voor alle 

christenen antwerpen 1705 

   Christelycke op-voedinghe, dienende soo voor de ouders, meesters, meesterssen[!], &c. als voor de kinderen 

Antwerpen 1703 WAARBIJ ANTWERPEN/Brussel, B. van Wolsschaten, /javcob vande Velde/Soest van 

Johannes, 1698 /1690/1703/1705. 135-(4)-12 blz/ 48 blz/ 71 blz  org  perkament gebonden 12o   € 80-100 
¶ vrijzeldzaam convoluutje over o.a 
Christelycke leeringen begrepen in verscheyde boeckxkens hier by een ghevoeght, seer dienstigh voor alle soorten van persoonen 

 

324  VERSCHUUR, Johannes (1680-1737, Zeerijp) Waarheit in het binnenste of bevindelyke 

Godtgeleertheit, hoe de waarheden Christi in Syn Koningkryk van desselfs onderdanen beschouwelyk en 

bevindelyk moeten gekent worden tot saligheit. vijfdedruk .GRAVENHAGE, Thierry Johannes, 1776. 

(titelprent29) 669 (23) blz. Opn. geb. HALF leer (van gent band ) 4o. mooi gaaf ex A   € 30-50 

 

                                                                                   325   VENEMA, 

Hermannus (1697-1787, prof. Franeker) De ware Christelyke religie onderzocht en nagespoort uit Matth. VI. 

Door Hermannus Venema. Hoog leeraar in de H. Godtgeleertheit en kerkelyke geschiedenissen, als mede Akademie 

prediker op Vrieslands Universiteit te Franeker. LEEUWARDEN, Ferwerda Abraham, 1753. Dl. 1: (16) 735 (8) blz. 

org papieren band   € 70-80 

 

326   VERBOOM, Michaël (Almaar, Dordrecht) (1728-1770) Getrouwe zielenraad aan de Christelike 

jeugd. Om den morgenstond des levens aan de Godheid toe te weiden tot ouderen hartenvreugd, eigen voordeel en 

ter voldoeninge van de begeerte des Heere; en om in manelike jaaren in de loopbaane der Godzaligheid de weegen 

van voor en tegenspoed, en de paaden tot den dood en het graf zoo te bewandelen, dat haar de hoope overblijve 

van eene gewenste opstanding, en daarna zalige heerlikheid. Voorgestelt in den weekelikschen dienst voor de 
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boeiende gemeente te Alkmaar.  aanvankelijk voorgeselt in denweekelikschendienst voor d de bloeiende 

gemeente te ALKMAAR en voleundigd in die van DORDRECHT. Waar achter gevoegd s eene afscheidreden van 

de eerst genoemde gemente door MICHAEL VERBOOM Nu S.S. theol professor in de illustreschole en predikant 

teDordrecht 2 deel DORDRECHT, Pieter van Braam, 1770. (10) 495 (6))-3- blz. Org geb. in halfleren band. 4o. 

 ¶ vrij zeldzaam   € 100-120 

 

327   VERDUIN Abraham Leeraar der Doopsgezinden van Koog en Zaandyk CHRISTELIJKE 

GODGELEERDHEID in  leerredenen verhandeld  WAARBIJ Geloofsbelydenis volgens de gronden der 

Doopsgezindebn HAARLEM, Gedrukt by Izaak vander Vinne Boekdrukker en Verkooper in de Warmoestraat, 

1729. Deel 1  Portret-16)443(14)  org half leer voor zien van nw platten deel 2 titelpagina copy op oud papier 

450-16 blz registe  geloofssbelydenis 22 blz opn gen  halfleer   € 160-180 

 

328   VERHOEFF, J.G. (1823-1909) VAASSEN Handleiding bij het lezen van de bijbel uit het Engels 

door J C Verhoef prediknt te Vaassen AMSTERDAM, Hoverker, 1863. (11)491 blz met 4 uitslaande kaarten in 

kleur geb half linnen  ¶ weinig voorkomend werk   € 60-70 

 

329 VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende 

uitgelese verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegentheden, 

voornamelyk op- Avondmaalstyden en bededagen. Met een voorreden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar 

des H. Euangeliums in J.C. gemeinte te Thienhoven. 1e druk. AMSTELDAM / UTRECHT, Adrianus Douci / 

Nicolaas van Vucht, 1747. (14) 716 blz. .geb oude  linnenband 4o. SGT V148.    € 40-50 

 

330   VERMEER, Justus (1696-1745, ouderling te Utrecht) De leere der waarheid die na de Godtzaligheid 

is; voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus; door den 

heer en mr. Justus Vermeer, in zyn ed. leeven der beiden rechten Doctor en ouderling der Gereformeerde 

Gemeinte te Utrecht. Met een voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh, dienaar des H. Euangeliums in J.C. 

Gemeinte te Thienhoven. ROTTERDAM; UTRECHT, Ph. Losel; J.D. Beman; H. Kentlink; J. Bosch; J. Losel, 

1755. Deel I: (16) 834 blz. 2e druk, 1755. Deel II: (10) 1006 (60) blz. 1e druk, 1750. Opn. geb. in twee halfleren 

banden.   € 100-125 

 

331   VITRINGA, Campegius (1659-1722, F Uitlegging over het Boek der Profeetsyen van Jezaias, Waarin de 

Zin Zyner rede zorgvuldig nagespoort, naar de waare Onderstellingen om de Gezichten te verklaaren onderzoek 

gedaan, en de daaruit opgemaakte Verklaaring met de Gedenkstukken der oude Historien bevestigt en opgeheldert 

wordt. Met Voorbereidselen. In het Werk zyn ingevoegt de Kennisnemingen der Uitheemsche Volkeren, 

Babiloniers, Filistynen, Moabieten, Siriers, Damasceners, Egiptenaars, Arabische Kuschieten, en Tiriers. Uit het 

Latyn vertaalt en met de vereischte Bladwyzers voorzien, door Boudewyn ter Braak. LEIDEN, Jan en Hend. van 

der Deyster en Abraham Kallewier, 1739-41. 6 delen  geb org halflerenbanden  gaaf set   1e deel: 1739 

(titelprent met verklaaring,. (46 + 66) 1038 (24) blz. 2e deel 1080 (21)blz  3e deel: 1740 V(titelprent met 

verklaaring,. (16) 927 (28) blz.4e delell 1065(36) blz 5edeel  1741. (titelprent met verklaaring,  1009 (28) blz.  

6e deel: 1741  97128. Orgn. geb. leren banden   € 200-220 

 

332  VITRINGA, Campegius (1659-1722, Franeker) Aanmerkingen over de LEERWIJSE om Kerkelijke 

redevoeringen wel op te stellen Betrachtingen de overdennkkingen--nachtmaal desHEEREN Geestelijke Bki 

FRANEKER, by Hasn Gyselaar, 1724. (48594(6) blz. Geb. inorg perkament 8o. ¶ weinig voorkomend werk € 80-100 

 

333   VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) De drie hoofdgeschillen 

tusschen de Rooms-Catolieken  1.Wegens het formulier tegen Jansenius    2.Wegens de Bulle unigenitus 

   3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht.  Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln 

UTRECHT, Henricus Spruyt, 1741. 1e deel(84)-8-3-364 blz 2e deel(10)365-799(`) 3e deel(12)801-1359 (1) Org 3 

leren banden pracht exemplaren   € 80-100 

 

334   VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) De drie hoofdgeschillen 

tusschen de Rooms-Catolieken 1.Wegens het formulier tegen Jansenius 2.Wegens de Bulle unigenitus 

   3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht.  Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln 

Utrecht, Henricus Spruyt, 1741. 1e deel(84)-8-3-364 blz 2e deel(10)365-799(`) 3e deel(12)801-1359 (1) Org  geb 

in twee perkamente bandenl   € 80-100 

 

335   VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) Catechisatie over den HEIDELBERGSCHEN 

CATECHISMUS, Naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele 

aanteekeningen voorzien door Dr. A. KUYPER. ROTTERDAM, Gebroeders Huge., 1891. 8o. Twee delen. pag. 

org half leer gebonden   € 80-100 

 

336   VONDEL, J. van Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel, Met aenteekeningen uit 's Dichters 

mondt opgeschreven. Den teede druk merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine lugent. En bijgebonden: 

Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's Dichters mondt opgeschreven. Thans merkelyk vermeerdert. Verciert met 
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kopere platen..en Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn 

hoogheit Prins Wilhem den II, stadt-houder en kapitein generaal der Vereenigde Nederlanden. AMERSFOORT, 

by Pieter Brakman, 1707. 8o. Titelpagina in zwart met vignet versus blanco, (1 versus blanco), titelprent versus 

blanco, (18), 82 blz.. Met name de uitslaande prent van de terechtstelling van V. Oldenbarneveldt is bijzonder. 

Twee delen van de prent zijn op te lichten waardoor een ander zicht op de prent wordt verkregen.en het ongedierte 

beginy-,154 =-14-(4)blz. Compleet met 8 gravures.   Opn Gebonden half leer   € 140-160 

 

337 WARNEKROS, H.E., De joodsche oudheden, ontvouwd en opgehelderd. Uit het Hoogduitsch, naar de 

tweede verbeterde en vermeerderde uitgaaf. LEIDEN, A.en J.Honkoop,1804. (XXVIII), 735 pp. opn geb € 80-100 

 

338   WATER, Willem te (1698-1764, Axel) Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; 

benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen 

door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predikant laatst te Axel; voltooid en uitgegeven door 

deszelven zoon Jona Willem te Water, predikant te Vlissingen.Waarbij: Bylaagen dienende tot het kort verhaal der 

reformatie van Zeeland in de XVI. eeuwe. MIDDELBURG, Pieter Gillissen, 1766. 4o. Titelpagina in kopie op oud 

papier. (4), (XVIII, 480 blz. + Bylaagen: 117, (11) blz. Opn. geb. half perkamenten band.      € 150-200 

 

339   WATSON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en practicale werken, van den godvruchtigen 

en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon, in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums tot London. 

Behelzende vele uitmuntende predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en 

toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs 

uitnemendheid uit het Engels vertaald, door Ds. Joannes Fabricius, in zijn leven bedienaar des H. Evangeliums in 

de heerlijkheid Kuynder. Onveranderde uitgave. Vermeerdert met vier nieuwe tractaten. UTRECHT, J.J.H. 

Kemmer, Z.J. (XI) (1) 1022p.,  Vervolg: 267 blz. . geb. 2 linnen banden 4o. Faty W1813.   € 60-70 

 

340   WATTS, Isaäc (1674-1748) Kort Begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een vervolg der 

Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus;  waar by gevoegd is Een Berigt  

der voornaamste Voorzeggingen, die to J. Christus betrekkelyk zyn: voorgesteld by wyze van Vraagen en 

Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, 

Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden en 

versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Engelsch opgesteld door (...) 

Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd- en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, 

en veele Printverbeeldingen vermeerderd. Tweede Druk. AMSTERDAM, By Isaak Tirion, 1746. 8o. (28) 416 blz. 

Met 24 volblad en 3 uitslaande prenten. (Tabernakel met voorhof / Tabernakel van binnen / Tabernakel van buiten  

en de heilige klederen)  Tevens een 'Tydtafeltje'  en 4 uitslaande kaarten.1  (Kanaan en de omleggende landen / 

== 2 't  Joodse land  onder de XII stammen verdeeld /==3  Israelen  3Juda  met de landen hunner gevangenis  

4 Landen en Plaatsen in de Handelingen der Apostelen gemeld.  In oorspr. perkamente . band. (goed  compleet  

exemplaar)   ¶ Vert. van: A short view of the whole Scripture history.   € 100-125 

 

341   WATTS, Isaäk (1674-1748, London) Verhandeling over de oeffening en beschaving van 't verstand; 

bevattende, als een tweede deel der logica of redenkunst, verscheide gewigtige aanmerkingen en regels, tot de 

verkryging en mededeeling van nutte kennisse in de Godsdienst, in de wetenschappen en in het burgerlyke leven. 

Door Isaac Watts, D.D. Naar den vierden Londonschen druk, uit het Engelsch vertaald en met eene aanpryzende 

voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland. Predikant in 's Hage. Tweede druk. 

's-GRAVENHAGE, Thierry, 1766. (14) 514 (22) blz. org. halfleren band 4o   € 100-125 

 

342   WATTS, Isaäk (1674-1748, London) Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek 

der waarheid; neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van Godsdienst en 't 

menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald; en met 

eene aanpryzende voorrede voorzien door den eerw. heere Petrus Nieuwland,  predikant in 's Hage. 2e druk. In 'S 

GRAVENHAGE, by Johannes Thierry, boekverkooper in de Schoolstraat., 1763. (8)420(4)   Org. half leren band 

4o   € 100-125 

 

343   WEESEL, Adrianus van Een regtaardig dicipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI predikatien. 

waarachter gevoegdzijn drie zeervoordeftige predikatien door en vermaardeGodgeleerde AMSTERDAM, Johannis 

Douci, 1714. (6) 392 blz. Geborg perkament   € 180-200 

 

344   WEGGEMAN, Pieter (Ouderkerk aan den IJssel) De bekeeringsweg van den nu zaligen heer P. 

Weggeman. Voorgesteld in zestien brieven.met daarbij verzameling NAGELATEN GESCHRIFTEN van de nu 

zaligen Pieter Weggeman NIEUWPOORT, A. Oskam, Z.J.z.j. 216 - 154 blz blz.opn geb 8o ¶ vrijzeldzaam   € 30-40 

 

345   WERUMEUS    Arnoldus Henricus (1701-1731  Zierikzee) Het bescheiden deel van 't 

hedendaags christendom : tot ontdekking en waarschouwing van mond- en schyngeloovigen, tot bestiering en 

opwekking van bekommerden, als ook tot bemoediging en vertroosting van begenadigden / ontworpen door Arn. 
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Henr. Werumeus ... vu=ierdedruk GRONINGEN, Groenewolt Laurens drukker en Boekverkoper in de 

Zwanestraat in de Atlas, 1741. [44], 374, [37] p org perkement .  ¶ vrijzeldzame Groninger druk   € 100-120 

 

346   WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad 

Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus 

Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd 

met een nieuw aanhangsel van mengeldichten. MIDDELBURG, Callenfels; Mandelgreenl; Gillissen; Sas; 

Taillefert, 1757. (98) 396 (4) blz. opn geb 4o. SGT W147. titelpagina in copy   € 80-90 

 

347   WINCKELMAN, Jacoba Petronella (1696-1761) Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen en 

eenen meer Geöeffende Christen; Over de betamelyke geschiktheid des harten, Voor-, rechte werkzaamheid Op-,  

en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast-, en Bededag. Tot onderricht en bestier 

van zulken, die deezen Dag, den Heerezoeken waar te neemen. Door (...).  Derde Druk, Vermeerderd met een 

voorbericht. AMSTERDAM, By Martinus de Bruyn, Boekverkooper vooräan in de Halsteeg by de Nes., z.j. (na 

1768). 8o. (26), 218 blz. Keurig opn. ingeb. in halfleeer. ¶ SGT W 185  € 70-80 

 

348   WINER J B Prof en CORELI I Bjiibelsch Zaak-Woordenboek ter vevorderin gvan regte bijbelkennis vrij 

bewerkt naar het Bbielisch realworrterbuch TIEL, Campagne C, 1836. deel1(8) 413 blz dxln 2 433 blz  org half 

linnn banden   € 70-80 

 

349   WITSEN GEYSBEEK, P.J. EN G. ENGELBERTS GERRITS Schoonheden en merkwaardige 

tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen,  Geillustreerd met gravures. AMSTERDAM, PORTIELJE, 

1825-1829, per deel ca. 400 pag., orig. HALFLEREN BANDEN.   € 100-120 

 

350   WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) Twist des Heeren met 

zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele 

Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met 

bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot 

Franeker, Leiden en Utrecht.Den zesden druk. Met titelprent. UTRECHT, Van Poolsum, 1736. titelprent 38) 492 

(12) blz. Geb. in fraaie org. perkamenten band. 8o. SGT W236.   € 80-100 

 

351   WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden)V Oeffeningen over de 

grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en 

aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onze 

   Nederduits vertaald. eb  Afscheiud predukstien LEEUWARDEN   Ontkroond bij de dood va NAMRIA 

STUART e n treurdichti DELFT, BEMAN, 1748. org half lerenband met titelshild .140537(2)2w356(8) 69w2)  

4o. SGT W206/216/219.  ¶ vrijzeldzame bundel   € 100-120 

 

352   WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der 

Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van 

Hoorn, door Petrum de Witte. Den laatste  door den auteur van vele ingeslopen druck fauten gezuivert en met 

registers vermeerdert 24e drukAMSTERDAM, Michiel de Groot, 1675. titelprent (30) 794(37) blz. lFraai org. 

perkamenten band, 8o STCN ver meld 1  loc   € 100-125 

 

353   WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) den HEIDELBERGCHEN CATECHISMUS  der 

Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voor-gaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, 

door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. De een reewen dertigsche druck. Na den aucteur 

.originele Copia gecorrigeert envan vele ingeslopene fouten gezuivert. UTRECHT, Gedruckt bij de Wed van J van 

POOLSUM ect, 1695. (titelprent 28 794(36) blz. org perkament  mooi gaaf exempkaar     € 140-160 

 

 

354   WOLZELEY KareL Baronnet (ca1630-1714 - UBELMAN Johanness Gorinchem -1715- 

Tillotson Jan 1630-1694\ De redelykheid van't schriftuur-geloof.op een Redenering over de redelyke Gronden 

op welke wij de Bijbel als Gods Woord aannemen. in Engels beschreven -- In nederduits vertaalt door Johannes 

UBELMAN dienaar te Gorinchem Achter is by gevoegt tegen de hedendaagsche Atheisten door den Hoog 

geleerden Heer Jan Tellotson AMSTERDAM, Visscher Barent, 1724. titelprent-(16)616(15) gebonden org 

perkament mooi gaaf exemplaar¶ vrijzeldzaan  STCN vermeld i1 locatie   € 100-120 

 

355   ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) De wereldling ontdekt, en tot een juychend 

Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot 

versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. AMSTERDAM, Borstius Gerardus, 1750. (46) 

311 blz org half leer. band. SGT Z18 vermeld 1 loc STCN vermel 1 loc (incompleet)   € 70-80 
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356   ZIMMERMAN Johannes Jakobus Pred  Zurich 1695-1756 Heilige betragting Behelzende enige 

heilzame vermaningen,ter bevordering van het waar en wettib gebruik van het Heilig Avontmaal des HEEREN, in 

het Latijn beschreven ten byzonderen voordele van Jonge Leraaren en  Beoefenaaren de H Godtgeleerdheid door 

   Den zeer beroemde,Hooggeleerden Here Johannes Jakobus Zimmerman.Profesor der H Godgeleertheid op 

hetGymnasium van Zurich Lid der Koninglyke Pruissische Sociteit der wetenschappen. In het Nederlands vertaald 

door Samuel Johannes LETTE predikant te Zierikzee Waarbij nog komen de korte stellingen van den Wijdber 

Samuel Werenfels over de Rechtvaardiging LEIDEN, Delfos Karel  Boekverkoper op de Breedestraat, 1758. 
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