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Het bescheiden deel van 't hedendaags
christendom - Arnoldus Henricus Werumeus
1728

Eene getuigenis van Christus - Johannes
Cornelis Zaalberg (Pz., Ds) 1854
Almanak voor het schoone en goede -

Zevental leerredenen - Johannes Jacobus van
Oosterzee 1854
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De eerste mensch: gedicht - Pol de Mont 1879

De luister, zieraad, en voortreffelykheid,
nevens de heerelyke heil-goederen van de
euangelie-kerk in 't gemeen, en yder gelovig
lid in 't bezonder; - Joachim Mobachius (J.A.
soon) 1740

De StripDatabank - Peter Bonte 2005
El maestro del Campo - Félix Guillaume Marie
Bogaerts 1843

Guido van Sohnsdom - Gustav Schilling 1822
Leven en wandel van Zorbas de Griek - Nikos
Kazantzakis 2015-03-20
Leven en wandel van Zorbás de Griek is het
wereldberoemde verhaal van de vriendschap
tussen een teruggetrokken schrijver die
voortdurend wordt geplaagd door twijfels en die
alles probeert te beredeneren, en een
levenskunstenaar die vertrouwt op zijn gevoel en
instinct en die in volledige harmonie leeft met
zichzelf en de wereld. Er is voor de lezer dan ook
veel te vinden in deze rijke roman: vriendschap,
liefde, loyaliteit, dans, muziek en zelfs moord.
Historie van den Heer Willem Leevend Elizabeth Bekker Wolff 1784
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Drie Testamenten - Joanna Desideria
COURTMANS-BERCHMANS 1865
Een steentje den heropbouwers en beminnaars
der Vlaamsche letterkunde eerbiediglijk
aangeboden - Aloïs Walgrave (sr.) 1881
Het Nieuwe Testament of Verbond van
onsen Heere Iesus Christus. Op nieuws uyt
het Grieks vertaalt met de verscheide
Grieksse lesingen vergadert uyt meer als
100.verscheide Grieksse afschriften des
Nieuwen Verbonds. [Translated by C. Cats.]
- 1701
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De ware Judas - Bert Aalbers 2006
Onderzoek op basis van Bijbelse en niet-Bijbelse
gegevens naar de beeldvorming rond Judas
Iskariot, de leerling van Jezus van Nazareth die
Hem heeft verraden.
Christelijke dogmatiek - Johannes Jacobus
Oosterzee 1871

De tijdspiegel - 1858
Nederlandsch museum - 1838
Genade en Waarheid - Johannes Jacobus
Oosterzee 1881
Het Leeskabinet - 1853

Indrukken op reis: Zwitserland : van de
Bodenzee naar den Rigi ; 2. Afzonderlijke
schetsen uit Zwitzerland ; 3. De Hartz - Carl
August Wildenhahn 1856

Levensvragen, beantwoord in leerredenen J. J. van Oosterzee 1860
De tijdstroom - 1865

Willems-Fonds volksalmanak voor .... - 1863
Eene Getuigenis van Christus. Achttal
Leerredenen - Johannes Cornelis ZAALBERG
1854

Het Heilige Land - J. Krayenbelt 1893
Gedachtenis - J.J. van Oosterzee 1863
Christologie. Onderzoek naar den persoon en het
werk des Verlossers, etc - Jan Jacob van
OOSTERZEE 1857
engelenoog
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Gilead - Marilynne Robinson 2015-04-03
De zesenzeventigjarige predikant John Ames
krijgt in 1956 te horen dat hij niet lang meer te
leven heeft. In deze sfeer van eindigheid besluit
Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

hij een brief te schrijven aan zijn zeven jaar oude
zoon. Vanaf het platteland van Iowa vertelt hij
hem over diens voorvaderen; over hoe het voelt
een baby te dopen; over zijn liefde voor baseball
en natuur. Gilead is een liefdesbrief aan een
verloren Amerika, een roman vol wijsheid, rust,
humor en warmte.
Rozen en brandnetels - Jan Frederik Thieme
1864
Het Heilige Land - Jan Krayenbelt 1892
Winterbloemen - 1851
3 franse liedercomponisten - Hennie Schouten
1950
Historie van den heer Willem Leevend, uitg.
door E. Bekker en A. Deken - Elizabeth Wolff
1784
Almanak voor het schoone en goede voor .. engelenoog
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Euphonia - 1818
Verzamelde gedichten 1938-1988 - Bertus
Aafjes 2013-11-19
Met grote bewondering begroette Simon
Vestdijk in 1940 het debuut van Bertus Aafjes.
En het werk van Aafjes is in de verdere
ontwikkeling van de Nederlandse poëzie altijd
enthousiast ontvangen. Vol ongeëvenaarde
evocaties van het gecompliceerde geluk, die
Aafjes’ werk onmiddellijk herkenbaar maken. In
deze uitgave van zijn Verzamelde gedichten
1938-1988 heeft Bertus Aafjes alleen zijn beste
poëzie bijeengebracht. Het resultaat is een
dichterlijk levenswerk dat in zijn ‘dichterlijkheid’
direct elke lezer aanspreekt. Ook het
veelbesproken werk Een voetreis naarRome
(1946) is opgenomen in deze bundel van
verzamelde gedichten.
De troon van de duivel - Michel Weyland
2017-05-03T00:00:00+02:00
Aria gaat luisteren naar een lezing van de
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Ridders van de Kosmos. Die ronselen jongelui
om de tiran van Tzarkië te bevechten. Na de
overwinning zullen alle "soldaten" kunnen
genieten van een luxeleven én krijgen ze de titel
van ridder. Aria vermoedt dat het één grote
zwendel is. Ze besluit om zelf op onderzoek uit
te trekken en laat zich bij de ridders inlijven. Dit
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achtendertigste album uit de reeks confronteert
Aria, pionier van het heroic fantasy-genre, met
indoctrinatie en uitbuiting.
Op den dood van G.P.J. Tervooren, geboren te 'sHertogenbosch den 19 maart 1861 en overleden
den 4 september 1866 - J.A. Vesters 1866
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