
Inhoudsopgave van het archief van Frans Breukelman (II) 

 
 

INLEIDING 
 

De inhoudsopgave van het archief van Frans Breukelman is gemaakt door Theo van Damme met behulp van het nu 

verouderde programma Q(uestions) and A(nswers). Pieter van Walbeek heeft het overgezet naar Word 2000.  

Uitleg van de gebruikte afkortingen: 

 

orlabel: Het originele label van de ordner van het archief van Breukelman. Dit is een belangrijk gegeven, 

omdat met dit label de inhoud van de ordner veelal gekarakteriseerd wordt. Bij de overdracht van het 

archief naar het ‘Documentatiecentrum voor het Protestantisme’ is dit originele label niet meer te vinden, 

omdat het archief in moderne archiefdozen is opgeslagen. Er zijn ook originele labels bij, die Frans bij 

het hergebruik  heeft laten staan, bv. het label van ordner i084, waar naast ‘Thomas’ ook ‘1963 Debiteuren 

en crediteuren’ vermeld staat. 

  

nwlabel: Het nieuwe label bij de inventarisatie van Theo van Damme. Met enige willekeur, vertrouwend op 

het ordenend vermogen van de computer, nam Theo de ordners en voerde de gegevens in de computer in. Aan de 

volgorde moet daarom niet teveel waarde gehecht worden. Verder heeft Theo hier en daar de inhoud van 

overvolle ordners overgezet naar iets minder volle ordners.  

 

In deze inhoudsopgave van het archief (II) is de nieuwe label het uitgangspunt. De inhoud van de ordners 

i001 t/m i164 wordt hieronder achtereenvolgens weergegeven. In het bestand ARCHIEF1 is alleen tot p. 57 is 

de volgorde van de nieuwe label bepalend. Na p. 57 is de alfabetische volgorde van de originele label 

bepalend (het eerste originele label is (calvijn)).  

 

Uiteraard zijn met de zoekfunctie alle mogelijke gegevens te vinden. 

 

 

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                           

            i001                          lezing 850320 ede over gn 22, 1-19           manu           7 bladen 

                                          lezing 871005 olterterperkring over          manu           9 bladen 

                                          compositie van gn 

                                          lezing 930216 in 'de ark' over gn 5,         manu 

                                          6-8; met delen gecopieerd uit cahier 3, 

                                          waarna aantekeningen 

                                          samenvatting lezing 930216 in 'de ark'       manu 

                                          over gn 5, 6-8 



            i002                          hoofdstuk II, bijbelse theologie en de       stencil en     >112 - 14 

                                          arbeid der exegese * 1 de exegese van        manu           bladen 

                                          het scheppingsverhaal I + II + III de 

                                          bladen genummerd 15 tot 112 met 

                                          handgeschreven toevoegingen 

            i003                          4. die tage des menschen (ps 103)            stencil        6 bladen 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        9 

                                          peccato... gn 2,4-4,26                                      (ongenumme 

                                                                                                      rde) 

                                                                                                      bladen 

                                          de kerkvader hieronymus en het               stencil        12 bladen 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen 

                                          genesis 5, 6-8 in de vertalingen             stencil        6 (deels 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de) bladen 

                                          inleiding tot de bespreking van het          stencil        5 bladen       870615 

                                          complex... gn 2,4-4,26, korte 

                                          samenvatting in zeven punten 

                                          lezing (waar?)                               manu           1 blad 

                                                                                                      5 bladen 

                                          lezing (waarschijnlijk leerhuis              manu           2 bladen       790313 

                                          rotterdam) 

                                          lezing den haag=-loosduinen hengelolaan      manu           2 bladen       830517 

                                          lezing groningen                             manu           2 bladen       821207 

                                                                                                      3 bladen       830208 

                                          lezing studentenpastoraat van egen           manu           5 bladen       830127 

                                          straat, over het scheppingsverhaal 

                                          lezing van egen straat                       manu           12 bladen      830224 

                                          martin buber, ein hinweis fuer               stencil        3 bladen 

                                          bibelkurse 

                                          twaalf thesen over bijbelse hermeneutiek     stencil        4 bladen       870615 

                                          uit het hoofdstuk over gn 1,1-2,3            stencil        11 bladen, 

                                                                                                      waaronder 

                                                                                                      genummerde 

                                                                                                      met nrs 81 

                                                                                                      t/m 86 



            i004                          bara                                         typewerk       3 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de folio 

                                                                                                      bladen 

                                          bijbelstudieweek ncsv programma en           stencil        a-4            1960 12 

                                          deelnemerslijst                                                            14-19 

                                          brief aan miskotte                           typewerk       4 folio        1954 0318 

                                          brief aan moderamen nhk over artikelen,      typewerk       4 folio 

                                          geschreven in 'in de waagschaal' 

                                          commentaar op een voorwoord, diverse         manu 

                                          aantekeningen, w.o. over tabernakel, 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          ordeningsschema op systeemkaarten 

                                                                                       typewerk       6 bladen 

                                                                                       en manu 

                                          het 'komen' bij de profeten                  manu           1 a4 

                                                                                                      tweezijdig 

                                                                                                      beschreven 

                                          hoofdstuk II opzet: de onnauwkeurige en      manu           systeemkaa 

                                          niet concrete weergave der grondwoorden                     rt 

                                          1) 'been en vlees' 2) 'dagen' 

                                          kernwoorden (en kern-zaken) in de            manu           1 folio 

                                          geschriften vank h miskotte 

                                          knipsel 'prof v d meiden over                drukwerk 

                                          bijbelvertaling' 

                                          leviticus 25, 39-42                          typewerk       2 bladen 

                                          lucas 15, m.n. lc 15,11-32                   manu a2        13 blz         1952 

                                          opmerkingen aan het adres van                manu           3 bladen       1954 0304 

                                          vertaalcommissie 

                                          reclamemateriaal nieuwe vertaling                                          1953 

                                          samenvatting                                 typewer en     2 bladen 

                                                                                       manu 

                                          slothoofdstuk                                manu           systeemkaa 

                                                                                                      rt 

                                          spreekbeurt utrecht over                     manu           2 kantjes      1962 0509 

                                          'bijbelvertalen' 

                                                                                       stencil        1 a4           1962 0509 



                                          toelichting m.b.t. 1 Rg 17                   typewerk       6 bladen, 

                                                                                                      w.o. 

                                                                                                      genummerde 

                                                                                                      van 10-14 

            i005                          2. het boek van de toledoth van adam, de     stencil        4-16 

                                          mens in genesis 5:1-50:20 

                                          blz uit erich fascher, das weib des 

                                          pilatus, mt 27, 19 

                                          brief aan van der kooi (vox-redactie)        typewerk       1 blad 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i005                          brief van ron haleber (verenigde             typewerk       1              1966 0102 

                                          studentenverenigingen van de 

                                          theologische faculteiten) 

                                          brief van ron haleber (verenigde             stencil        2              1965 1100 

                                          studentenverenigingen van de 

                                          theologische faculteiten) met korte 

                                          biografie ds f h breukelman 

                                          brief van van der kooi (vox-redactie)        typewerk       1 blad         1966 0119 

                                          de commentaar op de evangelien van           stencil        enige 

                                          martin bucer (bij mt 27,11vv) 

                                          de drie- en tweeregelige stukken ...         manu 

                                          genesis 22 punten van bespreking             manu           3 bladen 

                                          griekse en hebreeuwse, duitse, latijnse      stencil        3 bladen 

                                          en nederlandse weergaven gn 5, 6-8 

                                          griekse tekst  mt  ,11-26                    stencil        2 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de bladen 

                                          groot nieuws gn 22,1-19                      manucil        1 blad 

                                          hebreeuwse tekst gn 12                       stencil 

                                          hebreeuwse tekst gn 5, 1-32se, latijnse      stencil        2 bladen 

                                          en nederlandse weergaven gn 5, 6-8 

                                          het program voor 15 juni 1987: geen          manu           2              1987 0615 

                                          historia, maar dabar                                        ongenummer 

                                                                                                      de bladen 

                                                                                                      + 1-4 + 

                                                                                                      1-7 

                                          lezing ede                                   manu           1 blad         1985 0320 



                                          lezing westerkerk over s t a                 manu           1-11;          1984 1127 

                                                                                                      14-15, en 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de bladen 

                                                                                                      1-7            1984 1009 

                                                                                                                     1984 1106 

                                                                                                      3              1984 0926 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de bladen, 

                                                                                                      waarna 2, 

                                                                                                      3, 1-6 

                                                                                                      4 bladen       1984 1218 

                                          mt 27,11-26                                  manu           1-5 

                                          teksten over 'sanguis'                       stencil        1 blad 

                                          thomas I q. 1,a. 9-10                        copie          2 bladen 

                                          verkeerde weergave 'higgidh' jozua 7,19 

            i006                          buber en hebr 2 sm 2, 4b-7                   stencil        1 

                                          buber gn 24                                  stencil        6 

                                          buber gn 32, 2-13                            stencil        1 

                                          grieks lc 10,25-37                           stencil        1 

                                          hebr en buber 2 sm 16,15-19                  stencil        1 

                                          hebr en buber 2 sm 2, 4b-7                   stencil        1 

                                          hebr en buber jr 9,1-8                       stencil        1 

                                          hebr en buber os 2,16-25                     stencil        1 

                                          hebr en buber os 4, 1-3                      stencil        2 

                                          hebr en buber ps 103                         stencil        2 

                                          hebr en buber ps 117, jr 33, os 4            stencil        1 

                                          hebr en buber ps 117; jr 3, 10-11; os 4,     stencil        1 

                                          1-3 

                                          hebr en buber ps 36                          stencil        1 

                                          hebr en buber ps 98                          stencil        1 

                                          hebr gn 32, 2-13                             stencil        1 

                                          leerhuis lisse, over chesed we emeth         manu           3              1978 0413 

                                          lezing krommenie over goedertierenheid       manu           1-6 + 2        1974 0309 

                                          en trouw                                                    ongenummer 

                                                                                                      de bladen 



                                                                                                      + 

                                                                                                      buber/hebr 

                                                                                                      2 sm, ps 

                                                                                                      117 

                                                                                                      1-6 + 3        1973 1116 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de bladen 

                                                                                                      1-7 + 2        1973 1019 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de bladen 

                                          lezing zaanlandse kring                      manu           3              1973 0115 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      de bladen 

                                                                                                                     1973 0219 

                                          tekst en buber 2 sm 16, 15-19                stencil        7 

                                                                                                      exemplaren 

                                          vrouwenparochie, over chesed                 manu           4              1978 1128 

            i007                          opstel over 'qui sedet ad dexteram dei       manu en        1              < 1954 

                                          patris omnipotentis' (de troon Gods)         wp7 

                                          studie over barth                            manu           aantal 

                                                                                                      bladen 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 

                                                                                                      aantal 

                                                                                                      schriftbla 

                                                                                                      den 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 

                                          studie over barth-bultmann                   manu           aantal 

                                                                                                      bladen 

                                                                                                      soms 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 



                                          studie over barth-bultmann,                  manu en        4              < 1954 

                                          barth-brunner                                wp7 

                                          studie over structuur kd / kapitel IV:       manu           aantal 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          de beantwoording der twee in kap. I                         bladen 

                                          gestelde vragen; en verdere studies                         soms 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 

                                          studie over structuur kd / kapitel IV:       manu en        19             < 1954 

                                          de beantwoording der twee in kap. I          wp7 

                                          gestelde vragen; en verdere studies bij 

                                          KD  22? -   25 o.m. in katechismusvorm 

                                          - en  26 (II/1) 

                                          studie van barth KD   30 (II/1 394-429)      manu en        5              < 1954 

                                                                                       wp7 

                                          studie van barth KD  44 (III/2  82-104)     manu en        3              < 1954 

                                                                                       wp7 

                                          studie van barth KD   27-28 (II/1,          manu en        21             < 1954 

                                          200-345)                                     wp7 

                                          studie van barth   31 (II/1 551-562 en       manu en        6              < 1954 

                                          587-610)                                     wp7 

                                          studie van barth, KD  44 (158-196)          manu en        6              < 1954 

                                                                                       wp7 

            i008                          barth dogmatik paragr. 13 + 16 + 18 + 20     typewerk       4 + 6 + 12 

                                          + 21 + 23 + 25 + 26 + 31 + 40                               + 18 + 2 + 

                                                                                                      2 + 5 (+ 2 

                                                                                                      manu) + 10 

                                                                                                      + 19 + 5 

                                          barth dogmatik paragr. 41 (gn 1)             typewerk       een 50-tal 

                                                                                                      + manu 

                                                                                                      bladen 

                                          barth dogmatik paragr. 42 + 43 + 44 + 45     typewerk       4 + 1 (+ 1 

                                          + 47                                                        m) + 1 + 

                                                                                                      21 + 39 

                                          barth dogmatik paragr. 48 + 49 +             typewerk       11 + 19 

                                          barth dogmatik paragr. 58 + 60               typewerk       8 + 6 



                                          hans urs von balthasar                       manu           16 bladen 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i008                          hans urs von balthasar (vervolg)             manu           38 bladen 

                                                                                                      + 3 

                                                                                                      getypte 

                                                                                                      bladen + 5 

                                                                                                      handgeschr 

                                                                                                      even 

                                                                                                      bladen 

            i009                          adhon, ebedh                                 manu           3 

                                          anachorein mt 4, 12                          manu           4 

                                          bauer                                        manu           3 

                                          brief kirchner over lezing bij               manu           1              1961 1221 

                                          predikantenconferentie 1964 0104 

                                          de betekenis van judas' daad bij de          typewerk       4 

                                          'overlevering' van jesus christus 

                                          de volstrekte concentratie op 'israel'       typewerk       4 bladen 

                                          in het evangelie van mattheus 

                                          de vrijheid bij het aanwenden der            manu           3 

                                          'historische' gegevens 

                                          diverse begrippen in mattheus 27             manu/typew 

                                                                                       erk 

                                          diverse details in mt                        manu           14 

                                          idou, tote                                   manu           1 

                                          lc 2 in het syrisch                          manu           3 

                                          lohmeyer / schmauch, das evangelium des      typewerk       6 bladen 

                                          matthaeus 

                                          mattheus 26 tot 28                           typewerk       1 

                                          mt 1 in het syrisch                          manu           4 

                                          mt 18                                        manu                          1954 

                                          mt 26 28                                     manu 

                                          mt 9, 35-38                                  manu                          1953 

                                          opbouw van het boek mattheus                 manu           2 

                                          opmerkingen van exegeten die typerend        manu           1 blad 

                                          zijn voor hun hermeneutische 

                                          uitgangspunten 

 



    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i009                          pleroen, pleroestai                          manu           1 

                                          prediking op de paasmorgen: mt 28, 7         typewerk       2 bladen 

                                          proskunein                                   manu           7 

                                          stijl mt                                     manu           5 

                                          tijden en plaatsen mt                        manu           3 

            i010                          biblische theologie zweiter teil kapitel     typewerk       18 

                                          1 'debharim', der biblische                                 (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 11 tot 

                                          tat, * 1 das sein gottes und das sein                       29) 

                                          des menschen als ein sein in der tat 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     typewerk       26 

                                          1 'debharim', der biblische                                 (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 79a 

                                          tat, * 2 das sein in der tat als ein                        tot 100) 

                                          sein in der gemeinschaft 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     typewerk       5 

                                          1 'debharim', der biblische                                 (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 100 

                                          tat, * 3 das sein in der tat als ein                        tot 104) 

                                          sein im gespraech 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     typewerk       59 

                                          1 'debharim', der biblische                                 (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, * 4 das sein in der tat als ein                        59) 

                                          sein in der bewaehrung 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     typewerk       7 (w.o. 

                                          1 'debharim', der biblische                                 genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 5 tot 

                                          tat, einleitung: der begriff 'opera dei'                    10) 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     stencilwer     78 

                                          I 'debharim', der biblische                  k              (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, * 4 das sein in der tat als ein                        78) 

                                          sein in der bewaehrung 

 

    

    



 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i010                          biblische theologie zweiter teil kapitel     stencilwer     21 

                                          I 'debharim', der biblische                  k              (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, *1 das sein gottes und das sein des                    21) 

                                          menschen als ein sein in der tat 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     stencilwer     18 

                                          I 'debharim', der biblische                  k              (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, *2 das sein in der tat als ein sein                    18) 

                                          in der gemeinschaft 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     typewerk       16 

                                          I 'debharim', der biblische                  op             (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der        houthouden     van 1 tot 

                                          tat, *3 das sein in der tat als ein sein     d papier       16) 

                                          im gespraech 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     stencilwer     9 

                                          I 'debharim', der biblische                  k              (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, einleitung: was heisst biblisch von                    8 + 1 blad 

                                          den 'opera dei' reden?                                      met 

                                                                                                      voetnoot 

                                                                                                      bij blad 

                                                                                                      5) 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     stencilwer     9 

                                          I 'debharim', der biblische                  k              (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, intermezzo (tussen *1-3 en *4-7)                       9) 

                                          biblische theologie zweiter teil kapitel     stencilwer     102 

                                          II 'debharim', der biblische                 k              (genummerd 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       van 1 tot 

                                          tat, * 5 das sein in der tat als ein                        102) 

                                          sein in der treue 

                                          biblische theologie zweiter teil: dbrim      stencils,      zie 

                                          (debharim)                                   typewerk       speciale 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 



            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          einleitung, *1, *2, *3, intermezzo, *4,                     records 

                                          *5, voorversie van het voorafgaande 

            i011                          het oorspronkelijke ontwerp van deze         getypt vnl     70 

                                          studie over 'de structuur der heilige        op             (waaronder 

                                          leer als dogmatisch probleem': die           doorslagpa     genummerde 

                                          kirchliche dogmatik karl barths als          pier           van 1 tot 

                                          hermeneutik                                                 65) 

            i012                          donderdag 14 maart 1991, thomaskerk 's       manu           7 

                                          avonds 8 uur, twee mannen en 

                                          twee vrouwen op tijd ter plaatse in het 

                                          verhaal van mattheus 

                                          mt 27: jezus echter stond voor de            manu en 

                                          stadhouder (mt 27, 11-26) commentaren        fotocopiee 

                                          van o.m. fascher, a. chrysostomos,           n 

                                          luther, loisy, bultmann, bucer 

            i013           mac midas      hebreeuwse geschriften jonathan ben          fotocopiee     35 

                                          awwjal, rashi,s samuel ben meir              n 

                                          inleiding, II. de synoptische kwestie        fotocopiee     41 + 25 

                                          blz XXIV tot blz LXV                         n 

            i014                          binnenzijde map: schets kind, vader, 

                                          zoon 

                                          mt 11,25-16,20                               manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 16,21-28                                  manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 17,29-18,35                               manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 20,17-25,46                               manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 26,1-56                                   manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 26,57-75                                  manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 27,1-10                                   manu, 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                                                                       copieen 



                                          mt 27,27-31                                  manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt 27,55-28,20                               manu, 

                                                                                       copieen, 

                                                                                       uitgave in 

                                                                                       druk 

                                          mt  3,1-4,17                                 manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt  5,1-7,27                                 manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt  8,1-9,34                                 manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt  9,34-9,38                                manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt, 1,1-2,23 de ouverture                    manu, 

                                                                                       copieen 

                                          mt, zie ook verdere records                  manu, 

                                                                                       copieen 

            i015                          barth en brunner in 1948                     typewerk       3              1948 

                                          barth politische entscheidung in der         typewerk       2              1952 

                                          einheit des glaubens 

                                          barths voordracht 'jesus christus und        manu           1 

                                          die soziale bewegung' 

                                          der sozialist in karl barth (diem)           fotocopie      5 

                                          een overzicht van barths 'politischer        typewerk       8 

                                          gottesdienst' 

                                          generale synode brief over politieke         stencilwer     2              1964 0205 

                                          verantwoordelijkheid der kerk                k 

                                                                                                      3              1964 0131 

                                          gespraech mit prof k barth, sondernummer     fotocopie      15 

                                          civitas praesens 

                                          kritisches forum december 1972:              fotocopie      24             1972 

                                          sozialismus und biblische denkform, 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          fragen zu marquardt 

                                          marquardt: theologie und sozialismus das     typewerk       18 

                                          beispiel karl barths                         en manu 



                                          marquardts boeken over barth                 manu           11 

                                          scriptie barth/gogarten werkgroep            stencilwer     61 +           1970 0620 

                                          'theologie en politiek'                      k              literatuur 

                                                                                                      lijst 

                                          tambach I de christen in de maatschappij     stencilwer     21 

                                                                                       k 

                                          tomson: theologie en socialisme (nav         typewerk       74             1972 1100 

                                          marquardt) 

            i016           pedersen,      uittreksels, en samenvattingen van           typewerk       tussen 100 

                           israel,        pedersen, israel, its life and culture                      en 150 

                           its life                                                                   (schatting 

                           and                                                                        ) 

                           culture 

            i017           rabbinica      brief en 'abschlussbericht studienjahr       typewerk       12             1979 0700 

                           judaica        in israel' van ricklef muennich uit 

                                          jerusalem 

                                          chajjim nachman bialiq                       manu en        11 

                                                                                       typewerk 

                                          fromer, der babylonische talmud, over de     manu en        3              1979 0700 

                                          zin van een anthologie uit de talmud         typewerk 

                                          israel en de goyim, genesis 24; israels      manu en        3 

                                          martyrium vanwege trouw aan de tora          typewerk 

                                          moore, zie rood schutblad part II            manu en        12             1979 0700 

                                          chapter I, the nature of man, Vol. I p.      typewerk 

                                          445-459 

                                          trefwoorden: chabar, sabbath,                manu en        53 

                                          masoretisches im talmud, beresjith bara,     typewerk 

                                          en andere woorden 

                                          weber uittreksels 66 paragraphen, steeds     manu en 

                                          achter dwarsliggende systeemkaarten,         typewerk 

                                          voor en na het rode schutblad 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i018                          label: judaica                               typewerk       11 

                                          der locus classicus der biblischen 

                                          anthropologie in der verdeutschung 

                                          martin bubers 

                                                                                       manu 



                                                                                       typewerk/d     25 

                                                                                       oorslag1       (nummering 

                                                                                                      4-29) 

                                                                                                      25 

                                                                                                      (nummering 

                                                                                                      4-29) 

                                                                                                      (nummering 

                                                                                                      15-29) 

                                                                                                      (nummering 

                                                                                                      15-29) 

                                                                                       typewerk 

                                                                                       typewerk 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k, 

                                                                                       copieerwer 

                                                                                       k 

            i019                          buber                                        manu 

                                          gesprek met mattheus, verslag van een        stencilwer                    1959 

                                          studieweek met ds f h breukelman (ncsv)      k                             1214/19 

                                          jesaja targums                               manu 

                                          mishna tractaat: ta'anith hoofdstuk 2        typewerk 

                                          (ta'anita) en 3 en 4 

                                          vorbereitung zum  gespraech mit martin       typewerk 

                                          buber 

            i020                          college over de structuur van calvijns       manu           22             1969 

                                          theologie aan de hand van de compositie 

                                          van zijn hoofdwerk, de institutio 

                                          christianae religionis, in zijn op 

                                          elkaar volgende verschillende gestalten 
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                                          g.h.b.g.i.v. 1535-1560 

                                          college vaderlandse kerkgeschiedenis, de     manu           50             1969 

                                          institutie van calvijn en de 

                                          ontwikkeling van de gereformeerde 

                                          theologie 

                                          jean alfonse turrettini                      typewerk       2 

                                          johannes franciscus buddeus                  typewerk       2 



                                          johannis calvini opera quae supersunt        stencilwer     3 

                                          omnia, primum mosis liber genesis vulgo      k 

                                          dictus 

                                          vaderlandse kerkgeschiedenis                 typewerk       46             1970 

                                                                                       en manu 

            i021                          bijbelse theologie derde deel: de            manu en 

                                          theologie van de evangelist mattheus.        fotocopie 

                                          Tweede gedeelte (afl. 2): het evangelie 

                                          naar mattheus als 'die heilsbotschaft 

                                          vom koenigtum' (overzichten) 

                                          label: mattheus tweede gedeelte (afl. 2) 

                                          inleiding hoofdstuk I die heilsbotschaft 

                                          von koenigtum als het verhaal van de 

                                          koning als richter 

                           mattheus       *2 en het geschiedde als jezus  al deze      stencil        6 

                           tweede         woorden geeindigd had ... de overgang 

                           gedeelte       naar het lijdensverhaal (exsegese van 

                           (afl. 2)       mattheus 26:1-2) 

                           inleiding 

                           hooofdstuk 

                           I die 

                           heilsbotsc 

                           haft von 

                           koenigtum 

                           als het 

                           verhaal 

                           van de 
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                           koning als 

                           richter 

                                          *2 exegese van mattheus 26: 1-2              stencil        15 

                                          2) het tweede onderdeel van het eerste       stencil        37 

                                          deel (v. 37-39) mattheus 25 

                                          3. (doorgestreept: 2). de overgang naar      manu,          3 

                                          het lijdensverhaal (exegese van mattheus     stencil 

                                          26, 1-2) 

                                          barth, kd IV,4 kap. XVII * 74 s. 72          stencil en     1 



                                                                                       manu 

                                          bij blad 37 en blad 60 over tote-damals      stencil        1 

                                          en tote-alsdann 

                                          bijbelse theologie, opzet derde deel         manu           1 

                                          bijbelse theologie, opzet derde deel         manu           1 

                                          tweede gedeelte (afl. 2) 

                                          bijlagen bij 2) het tweede onderdeel van     manu,          5 

                                          het eerste deel (v. 37-39) mattheus 25,      stencil 

                                          w.o. * 3 het woord over de vervulling 

                                          van alle gerechtigheid.. mattheus 

                                          3:1-4:11 (en psalm 72) 

                                          bijlagen bij 2) het tweede onderdeel van     manu,          13 

                                          het eerste deel (v. 37-39) mattheus 25,      copie 

                                          w.o. barth kd IV,2 s. 362 * 64 en 

                                          annotationes in matthaeum, 

                                          tekst erasmus, een explicatio loci 

                                          bijlagen bij 2) het tweede onderdeel van     manu,          5 

                                          het eerste deel (v. 37-39) mattheus 25,      copie 

                                          w.o. versies van II de tweede pericoop 

                                          van het drieluik (3: 16-17) 

                                          bijlagen bij 2) het tweede onderdeel van     manu,          23 

                                          het eerste deel (v. 37-39) mattheus 25,      copie 

                                          w.o. versies van III de derde pericoop 

                                          van het drieluik (4: 1-11) 

                                          blz 67-115 (Om het levende woord, oude       drukwerk       48 
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                                          serie) mattheus 27, 55-61 

                                          de kolometrie als grondslag van de           drukwerk,      40 

                                          exegese (II)                                 verknipt 

                                          de martelaren donderdag 21 november 1991     manu           10             1991 1121 

                                          (hoe evangelisten aan de gang zijn 

                                          gegaan) 

                                          de relatie tussen mattheus 3:1-15 en         stencil en     10 

                                          4:1-11 waarna bewerkte bladzijden 53-58      manu 

                                          en omschrijving van zaken die in hfdst I 

                                          *1 vermeld of besproken moeten worden 

                                          de theologie van de evangelist mattheus,     stencil en     40 



                                          tweede gedeelte (afl. 2)                     manu 

                                          de werkwijze van een evangelist (exegese     manu,          15 

                                          van mattheus 26, 1-2) (vroegere versie       stencil 

                                          van 'het lijdensverhaal van mattheus, 

                                          inleiding') 

                                          en nu de tweede pericoop over een vrouw,     manu           6              1992 12 

                                          die op tijd ter plaatse is: mattheus 27: 

                                          11-26 

                                          en nu: judas (die hem overleverde) die       manu           1 

                                          op tijd ter plaatse is (mattheus 26: 

                                          45-47) 

                                          herodes, mattheus 1:1-2:29, de               manu           1 

                                          ouverture, het gesprek van mattheus met 

                                          lucas 

                                          hoofdstuk I * 2 de pericoop over het         stencil,       20 

                                          definitieve handelen van de koning als       manu 

                                          richter als het laatste woord van jezus 

                                          voordat hij wordt overgeleverd om 

                                          gekruisigd te worden mattheus 25, 31-46 

                                          hoofdstuk I *1 het woord over de             stencil en     36 

                                          vervulling... mattheus 3,15                  manu 

                                          intermezzo na * 1Ilz 426 trefwoord           manu           2 

                                          baptista 
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            i021           mattheus       judas iskariot                               stencil        8 

                           tweede 

                           gedeelte 

                           (afl. 2) 

                           inleiding 

                           hooofdstuk 

                           I die 

                           heilsbotsc 

                           haft von 

                           koenigtum 

                           als het 

                           verhaal 

                           van de 



                           koning als 

                           richter 

                                          s. metthew III, IV met tegenoverliggende     copie          3 

                                          (syrische) vertaling 

                                          schaaf lex. sys. blz 426 trefwoord           copie          3 

                                          baptista 

                                          schema hoofdstuk Ilz 426 trefwoord           manu           1 

                                          baptista 

                                          schema voor * 2 mattheus 26, 1-2             stencil en     15 

                                                                                       manu 

                                          tilburg, petrus en paulus parochie,          manu           7              1989 1029 

                                          zondag 29 october 1989: zegt gelijk hij 

                                          gezegd heeft 

                                          vervolg aantekeningen voor college op        manu           3              1992 1216 

                                          16.12.1992 

                                          woensdag 16 december 1992 oude               manu           3              1992 1209 

                                          manhuispoort 11-15 uur (van 11 tot 3), 

                                          2x een vrouw, 2x een man, de twee 

                                          vrouwen 

                                          woensdag 9 december 1992 oude                manu           10             1992 1209 

                                          manhuispoort 11-15 uur (van 11 tot 3), 
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                                          niet over mattheus maar met hem in 

                                          gesprek 

            i022           luz I          barth uit * 59: 2. der richter als der       fotocopiee     90 

                           einleitung     an unserer stelle gerichtete (s. 231-280     n 

                           s. 1-82        en 282-311 

                           praeludium 

                           B. der 

                           aufzug des 

                           werkens 

                           jesu s. 

                           142-177 

                           luz I:         bauer woerterbuch, trefwoord tote            manu en        1 

                           einleitung                                                  copie 

                           s. 1-82 

                           praeludium 



                           B.. der 

                           aufzug des 

                           wirkens 

                           jesu 

                           s.141-177 

                                          davies and allison (nieuwe ICC)              manu en        110 bladen     1988 

                                          commentary on matthew 3-4, blz 286 -392      copieen 

                                          duitse tekst over mattheus 3, 13-17          manu en        110 bladen     1988 

                                          (blz. 74-81)                                 copieen 

                                          einleitung (wschl van luz) blz 15-82         manu en        67 

                                                                                       copie 

                                          griekse tekst van van marcus (kata           copie,         2 

                                          markon) 1-4                                  plakwerk 

                                          gundry matthew 3..                           copie          blz 40-53 

                                                                                                      = 14 

                                                                                                      blaadjes 

                                          kittel, metanoeoo, metanoia (blz             fotocopiee     32 

                                          972-1004)                                    n 

                                          lisowsky, trefwoord tote (blz 957            fotocopiee     32 
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                                                                                       n 

                                          luz blz 79-82  mattheus 9                    manu en        4 

                                                                                       copie 

                                          luz: inhalt en blz 142-177                   copie en       37 bladen 

                                                                                       manu 

                                          mattheus 17,14-21: zusammenfassung blz       manu en        13 

                                          525-537                                      copie 

                                          matthew 3 (preliminaries to jesus'           copie          blz 50-69 

                                          ministry, 3:1-4:11                                          = 8 bladen 

                                          over synchroon en diachroon: mazurel         manu en        1 

                                                                                       copie 

                                          vijf maal: weloo sjabthem adoni (amos 4)     manu           1 

            i023           rabbinica      abraham als de man van de tien               stencil        6 bladen 

                                          beproevingen 

                                          aquila-ongelos                               fotocopie      2 a4 

                                          baba bathra 74b god schiep de twee           stencil        15 bladen 

                                          tanninim; de vijfde dag                                     (in 



                                          blz 80-94                                                   tweevoud) 

                                          de singularis mash in de rabbijnse           manu en        2 waarvan 

                                          teksten i.v.m. Mt 16,27 kata ten praxin      stencil        1 in 

                                          autou                                                       veelvoud 

                                          de torah werd al de volkeren aangeboden      manu en        20 bladen 

                                                                                       stencil        waaronder 

                                                                                                      genummerde 

                                                                                                      van 1 tot 

                                                                                                      17 

                                          die neue leib-seele anthropologie            manu en        1 + 28 

                                                                                       stencil        genummerde 

                                                                                                      bladen 

                                          gmlothh chsdim, gn 35, 8-9                   typewerk       6 bladen 

                                                                                       en stencil 

                                          openbaring..                                 manu en        3 bladen 

                                                                                       stencil 

                                          targ. uziel bij gn 1                         fotocopie      2 bladen 
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            i023           rabbinica      targum teksten gn 22                         stencil        12 bladen 

                                          targum teksten gn 35,9; gods gmolot          stencil en     5 bladen 

                                          chsdim in de targum yerushalmi               ms             (in 

                                                                                                      drievoud) 

                                          tsedaqah en misjpath bij de rabbi's;         manu en        6 bladen 

                                          chesed en rchmim bij de rabbi's              stencil 

            i024           biblische      craig, biblical theology and the rise of     fotocopie      14 

                           theologie      historicism 

                                          ebeling, was heisst 'biblische               fotocopie      20             1962 

                                          theologie'? in 'wort und glaube (1967) s 

                                          69-89 

                                          ebeling?, die bedeutung der                  fotocopie      49 

                                          historisch-kritischen methode fuer die 

                                          protestantische theologie und kirche 

                                          eichrodt, aufgabe und methode der            fotocopie      17             1933 

                                          theologie des alten testaments, met twee 

                                          voorwoorden (1933 en 1960) 

                                          eisfeldt, israelitisch-juedische             fotocopie      10             1962 

                                          religionsgeschichte und 



                                          alttestamentliche theologie, kleine 

                                          schriften I (1962) 105-114 

                                          gabler, oratio de iusto discrimine           fotocopie      13             1787 

                                          theologiae biblicae et dogmaticae 

                                          geense, vox theologica 1977 over het         fotocopie      12             1977 

                                          boek van kraus, die biblische theologie: 

                                          bijbelse theologie en dogmatiek 

                                          haag, in mysterium salutis; biblische        fotocopie      19             1965 

                                          theologie s. 440-459 

                                          johannes calvinus lectori                    fotocopie      4 

                                          kaehler, art. 'biblische theologie' (RE      fotocopie      8              1897 

                                          (1897) dritter Band s 192-200 

                                          kattenbusch, die entstehung einer            fotocopie      46 

                                          christlichen theologie 

                                          kerk en theologie, rapport 'uitleg van       fotocopie      13 +           1975 
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                                          het oude testament'                                         overdruk 

                                                                                                      nog als 

                                                                                                      zodanig 

                                          kleber, der ort der                          fotocopie      13 

                                          historisch-kritischen methode in der 

                                          selbstauslegung der heiligen schrift s 

                                          68-81 

                                          kraus, calvins exegetische prinzipien,       fotocopie      13             1968 

                                          z.k.g. 69 (1968), s 329-341 

                                          luther assertio omnium articulorum           fotocopie      8 

                                          damnatorum 1520; w.a. 7, 94ff 

                                          luther in w.a.                               manu           2 

                                          nico bakker, wending juni 1977 blz           fotocopie      7              1977 

                                          220-226 de ene naam (over de theologie 

                                          van f h breukelman) 

                                          nils alstrup dahl, der historische jesus     fotocopie      29             1955 

                                          als geschichtswissenschaftliches und 

                                          theologisches problem 

                                          pia desideria van philipp jacob spener,      fotocopie      titelblade     1955 

                                          1955                                                        n en 27 

                                                                                                      pagina's 



                                                                                                      (1-27) 

                                          schlier, ueber sinn und aufgabe einer        fotocopie      18             1965 

                                          theologie des neuen testaments 1957 

                                          smend, johann philipp gablers                fotocopie      13             1962 

                                          begruendung der biblischen theologie 

                                          smend, universalismus und                    fotocopie      19 

                                          partikularismus in der 

                                          alttestamentlichen theologie des 19. 

                                          jahrhunderts 

                                          wildberger, auf dem wege zu einer            fotocopie      20             1959 

                                          biblischen theologie, ev. theol. 19 

                                          (1959) s. 70-90 

            i025                          die freiheit unter dem wort (I,2 779)        manu           1 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i025                          frans rosenzweig, his life and thought       manu           4 

                                          presented by nahum n glatzer 

                                          geloofsbelijdenis                            drukwerk       1 

                                          het evangelie naar johannes, drie ronden     manu           2 

                                          land der geburt                              manu           1 

                                          notitie over citaat breukelman in            manu           1 

                                          Marquardt, Hermeneutik..... 

                                          over de werkwijze van een evangelist         manu           1 

                                          (exegese van Mt 26, 1-2) 

            i026           historia       b jacob, die bindung isaaks zum opfer        fotocopie      blz. 

                           en dabar                                                                   491-503 

                                          berliner theologische zeitschrift (bthz)     fotocopie      blz. 

                                          1987, das besondere thema -                                 149-167 

                                          bilbel=kommentare in einer krise? 

                                          welten, ein kommentar und die folgen 

                                          boehl, gn 21,26 'uitleg'                     fotocopie      blz. 

                                                                                                      149-153 

                                          buber, abraham der seher                     manu en        blz. 

                                                                                       fotocopie      892-893 

                                          delitzsch, die opferung auf moraia XXII,     fotocopie      blz. 

                                          1-19                                                        324-329 

                                          dellmann gn 21,31-cap.22                     fotocopie      blz. 

                                                                                                      289-295 



                                          dillmann over gn 22,1-19                     fotocopie      2 

                                          gispen gn 22,1-19                            fotocopie      blz. 

                                                                                                      230-253 

                                          gunkel opferung isaaqs gn 22,1-19            fotocopie      blz. 

                                                                                                      236-242 

                                          i c c the sacrifice of isaac (e)             fotocopie      blz. 

                                                                                                      328-332 

                                          leibowitz, god tried abraham                 fotocopie      blz. 

                                                                                                      188-206 

                                          luther's works volume 4, lectures on         fotocopie      blz 91-186 

                                          genesis chapters 21-25 
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            i026           historia       o. eissfeldt, das erste buch mose 21,17      fotocopie      blz 35-37 

                           en dabar       bis 22,7 

                                          procksch, die elohimquelle                   fotocopie      blz. 

                                                                                                      314-321 

                                          selms, gn 22,1-19, abrahams grootste         fotocopie      blz. 21-27 

                                          beproeving 

                                          von rad, die grosze versuchung, gn 22,       fotocopie      blz. 

                                          1-19                                                        203-209 

                                          westermann, gn 22, 1-19                      fotocopie      blz. 

                                                                                                      429-447 

            i027                          enkele gegevens met betrekking tot de        stencil        4 bladen 

                                          uitdrukking 'fides quaerens intellectum' 

                                          als theologisch program 

                                          kerkdienst op 2 januari 1983, mt 1,18-25     manu           11             1983 

            i028           bijbelvert     (hieronymi) ad domnionem et rogatianum       stencil        1 

                           aling en       in librum paralipomenon praefatio 

                           kolometrie 

                                          8 punten inleiding tot de bespreking van     manu           1 

                                          de verkondiging en de theologie van de 

                                          evangelist mattheus 

                                          ad paulam et eustochium, in                  stencil        1 

                                          translationem esaiae ex hebraica 

                                          veritate praefatio 

                                          augustinus ad hieronymum ep. 28 par.2;       stencil        3 

                                          ep. 71 (anno 403); ep. 75 (anno 404); 



                                          beoordeling van de n.v.                      manu           3 pagina's 

                                                                                                      op 2 

                                                                                                      bladen 

                                          biblische sprache als sprache der            manu           1 

                                          botschaft 

                                          bijbelvertalen                               manu           7 

                                          bijbelvertaling en apostolaat, antwoord      typewerk       13 

                                          op artikel hoens in ts kerk en theologie 

                                          breukelman, die kirchliche dogmatik karl     stencil        I,III, IV      1963 
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                                          barths als hermeneutik paragraph 5: das                     + 1-65 

                                          sein in der tat als ein sein in der 

                                          treue 

                                          brief van gespreksgroep 'almelo' met         stencil        1              1968 

                                          aankondiging van inleiding breukelman 

                                          over 'enkele principia voor de exegese 

                                          van het o.t.' 

                                          college zaterdag 14 december                 manu           7 bladen 

                                          de kanselbijbel moet een getrouwe            manu           3 

                                          vertaling van de grondtekst bieden 

                                          de weergave van de dialoog en de             manu           1 

                                          parataxis 

                                          de weergave van de kernbegrippen in hun      manu           1 

                                          concrete plastiek als dragers van de 

                                          boodschap 

                                          de weergave van het hebreeuwse               manu           1 

                                          imperfectum 

                                          die architektonik, der stil                  manu           1 

                                          duits college over mt 27,55-28,20            manu           3 

                                          erzaehlende verkuendigung und                manu           1 

                                          verkuendigende erzaehlung (frans 

                                          rosenzweig, erzaehlende philosophie) 

                                          het stichwort binnen 1 pericoop              manu           1 

                                          hieronymi in danielem praefatio (blad 1)     stencil        1 

                                          hieronymi in danielem praefatio (blad 2)     stencil        1 

                                          hieronymi in ezechielem praefatio            stencil        1 

                                          hieronymi in hieremiam praefatio             stencil        1 



                                          hieronymi in iohelem praefatio               stencil        1 

                                          hieronymi in iosue praefatio (405)           stencil        1 

                                          hieronymi in librum iob praefatio            stencil        2 

                                          hieronymi in librum regum praefatio          stencil        1 

                                          hieronymi in librum regum praefation ad      stencil        1 

                                          chromatium praefatio 

                                          hieronymi in pentateuchum moysi              stencil        2 
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                                          praefatio ad desiderium (398-404) 

                                          hieronymus ad cromatium et heliodorum,       stencil        1 

                                          in tobiam praefatio; hieronymus in 

                                          iudith praefatio 

                                          hieronymus ad domnionem et rogatianum in     stencil        1 

                                          esdram et neemiam praefatio 

                                          hieronymus ad paulam et eustochium in        stencil        1 

                                          librum ecclesiasten  (389) 

                                          hieronymus in librum hester                  stencil        1 

                                          hieronymus in quatuor euangelia ad           stencil        1 

                                          damasum 

                                          inleiding breukelman over 'enkele            manu           1              1968 

                                          principia voor de exegese van het o.t.' 

                                          latet periculum in generalibus...            manu           1 

                                          lezing in brussel over 'wat is nu            manu           5              1967 

                                          eigenlijk bijbel-vertalen?' 

                                          mening ds m groenenberg over                 stencil        1              1967 

                                          willebrordvertaling en statenbijbeltaal 

                                          praefatio (hieronymi) in librum job,         stencil        1 

                                          anno 388 

                                          praefatio hieronymi in proverbia,            stencil        1 

                                          ecclesiasten, et canticum canticorum 

                                          salomonis, ad chromatium et heliodrum 

                                          episcopos (397-398) 

                                          s. hieronymi in librum paralipomenon ad      stencil        1 

                                          chromatium praefatio 

                                          spiritus dei non est 'historicus'            manu           5 

                                          nederlandstalig college, 5 punten 

                                          voordracht over buber en rosenzweig als      manu           6 



                                          bijbelvertalers 

                                          voordracht over buber en statenvertaling     manu           7 

                                          was heisst 'lesen'?                          manu           3 

                                          zwei arten von bibeluebersetzungen           manu           1 

            i029                          arche tou euaggelion kata markon             fotocopie      1 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          bundel latijnse catechismusvragen met        fotocopie      50 

                                          oudduitse vertalingen /commentaren 

                                          der stern abrahams                           fotocopie      3 

                                          galilea tweede deel mattheus 11,25-16,20     fotocopie      47 

                                          indeling van een duitse auteur met           van 

                                          telkens aantal stencils bij aangegeven       stencilwer 

                                          gedeelten                                    k 

                                          gn 5 hebreeuwse tekst (colometrisch)         fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mattheus 16 vv, ps 62                        fotocopie      7 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mc 1, 16-20 (gr. tekst) en commentaar op     fotocopie      1 

                                          paradidonai                                  van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 1 duitse tekst (colometrisch)             fotocopie      3 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          Mt 1 griekse tekst (colometrisch)            fotocopie      6 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 10, 1-6 en parallellen (gr. tekst)        fotocopie      1 



                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 
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            i029                          mt 26, 1-16                                  fotocopie      7 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 26, 1-56                                  fotocopie      blz 19-35 

                                          uit paragraaf 1, het eerste hoofddeel        van 

                                          van het lijdensverhaal                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 26, 17-29 de tweede pericoop van het      fotocopie      3 

                                          eerste hoofddeel                             van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 3,1-15 (griekse tekst)                    fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 4,18 (gr. tekst)                          fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 4,23-25 (gr. tekst)                       fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 6 lc 11 oratio dominica (gr. tekst)       fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          mt 9, 35-38 en parallellen (gr. tekst)       fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencilwer 

                                                                                       k 

                                          synopsis bij mt 3-4 gr. tekst)               fotocopie      blz 12-22 



                                          synopsis bij mt 4 (gr. tekst)                fotocopie      1 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i029                          vos azn, mattheus II                         fotocopie      1 

            i030                          beoordeling van rudolf bultmanns             stencil        22 bladen 

                                          beschrijving van de eschatologie van 

                                          paulus in zijn boek 'theologie des neuen 

                                          testamentes' 

                           dualisme       balthasar over 'das allgemeine schema        stencil        1 

                                          von egress und regress' 

                                          balthasar over 'erstsinn und letztsinn       stencil        1 

                                          der geschoepfe' (duplex ordo!) 

                                          barmen 1934                                  manu           1 

                                          de providentia                               stencil        10 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil en     40 bladen 

                                          theologie van calvijn par. 3, de             manu           + 

                                          traditie van het theologische dualisme                      tussenvoeg 

                                          als permanente voorhaeretische afwijking                    sels + 

                                                                                                      navoegsels 

                                          der begriff pronoia (lat. providentia),      fotocopie      kolom 

                                          trefwoord vorsehung                                         1496-1499, 

                                                                                                      3 bladen 

                                          die kirchliche dogmatik karl barths als      manu           2 

                                          hermeneutik 

                                          einleitung: dogmatik und hermeneutik         stencil        8 

                                          enkele teksten over de 'providentia dei      stencil        2 

                                          aeterna et actualis' uit de doctrina van 

                                          de gereformeerde 'orthodoxie' 

                                          hermeneutiek                                 manu           6 

                                          het theologisch dualisme als permanente      manu           15             1981 

                                          voor-haeretische afwijking en de fatale 

                                          invloed van dit dualisme op de bijbelse 

                                          hermeneutiek 

                                          marck, caput secundum de principio           stencil        2 

                                          theologiae, sive sacra scripturae (sic) 

                                          mt 1 vv griekse tekst kolometrisch           stencil        5 

                                          providentiam dei negare est deum ipsum       manu           1 
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                                          negare 

                                          twee grondvormen haeresie                    manu           5 

            i031           barths         'schleiermacher' sommer 1926                 manu           1 

                           k.d., 

                           schleierma 

                           cher 

                                          augustinus de consensu evang.                manu           1 

                                          barth op bezoek bij stachelin                manu           1              1924 

                                          barth, brunners schleiermachersbuch          fotocopie      16             1924 

                                          barth, k.d. par. 24,2 die dogmatische        manu           2 

                                          methode 

                                          barth, k.d. par. 43 der mensch als           manu           1 

                                          problem der dogmatik 1948 

                                          barths visie op het 'protestantisme' in      manu           1 

                                          de twintiger jaren 

                                          brunners schleiermachersbuch                 manu           1              1924 

                                          de afwisseling dogmatik- protestantische     manu           2 

                                          theologie schleiermacher 1923-1933 

                                          die aufgabe der dogmatik                     fotocopie      10 

                                          documenten van barths                        manu           5 

                                          schleiermacherstudie 

                                          door barth geciteerde preken van             manu           1              1924 

                                          schleiermacher 1926 

                                          karl barth en friedrich schleiermacher       manu           2 

                                          schleiermacher                               fotocopie      blz            1924 

                                                                                                      136-189 

                                          schleiermacher en 'de ethische               manu           15 

                                          richting', gunning en schleiermacher 

                                          enz. 

                                          schleiermacher, bij 'geschichte'             manu           4 

                                          schleiermacher, foto en geschichte           fotocopie      blz 

                                                                                                      379-424 

                                          schleiermachers 'weihnachtsfeier'            fotocopie      28             1924 

                                                                                       manu           6              1924 
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            i031           barths         werner, karl barths 'einfuehrung in die      fotocopie      blz 84-87      1963 

                           k.d.,          evangelische theologie'                                     (2x) 

                           schleierma 

                           cher 

            i032           fr             de naam en de daden (ontologie van de        computerpr     21 

                           turrettini     debarim)                                     int 

                                          geschiedenis in het groot                    computerpr     13 

                                                                                       int 

                                          geschiedenis in het klein                    computerpr     17 

                                                                                       int 

                                          hebr. tekst ibn ezra                         fotocopie      2 

                                          hebr. tekst van jesaia                       fotocopie      2 

                                          turrettinus, institutio theologiae           typewerk       12 

                                          elencticae locus secundus 

                                          worden en geschieden                         computerpr     16 

                                                                                       int 

            i033           bultmann       beoordeling van rudolf bultmanns             stencil        107 

                                          beschrijving van de eschatologie van 

                                          paulus in zijn boek 'theologie des neuen 

                                          testamentes', een vergelijking van de 

                                          theologie van bultmann met die van barth 

                                          bijbelregister bij scripties over            stencil        2              1971 

                                          bultmann, westermann, en de haggada 

                                          abraham, door harm van grol 

                                          bijbelregister op bijbelse theologie in      stencil        9              1971 

                                          gestencilde vormen door harm van grol 

                                          bijbels-theologisch werk, overzicht van      stencil        1              1971 

                                          de tot heden toe verschenen studies en 

                                          voorstudies van drs f h breukelman te 

                                          krommenie (door th v damme) 

                                          brief geursen aan frans met voorlopig        typewerk       1              1971 

                                          studieplan doctoraal 'hermeneutiek' dd 

                                          1.11.1971 

                                          c.o.47 caput I in evangelium ioannis...      fotocopie      47 
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                                          en delen uit institutio 1536 de lege 

                                          concept van de indeling van hoofdstuk        stencil        1 

                                          III, aspecten van het thema zeven 

                                          paragraphen met inleiding en slot (het 

                                          slot = een exegese van ps 113) 

                                          de heidelbergse catechismus (1563)           stencil        13 

                                          die dogmatik regin prenters, lutherische     fotocopie      blz 

                                          rundschau 1960-1961                                         113-116 

                                          gesetz und evangelium - evangelium und       stencil        1-22 

                                          gesetz                                                      (rose) 23 

                                                                                                      wit + 5 

                                                                                                      manu 

                                                                                                      notities 

                                          gregorius van nyssa (ca 335-394)             stencil        3 (2 ex.) 

                                          lutherische dogmatik zwischen kerygma        fotocopie      blz            1960 

                                          und dogma, bemerkungen zur dogmatik                         726-734 

                                          regin prenters, theologische 

                                          literaturzeitung 1960 nr 10 

                                          mattheus 26,1-28,20                          stencil        14 

                                          overzicht van de compositie van het          stencil        1 

                                          evangelie naar mattheus 

                                          politische theologie, art. soelle,           fotocopie      blz 15-25 

                                          hoffnung veraendert die welt, en 

                                          schmithals, gesellschaftliches 

                                          engagement der christen - aber wie? 

                                          thesen over de betekenis van de laatste      stencil        16             1967 

                                          phase der gereformeerde orthodoxie, te 

                                          verdedigen op het tentamen voor het 

                                          doctoraal examen bij prof dr g c van 

                                          niftrik op 14.11.1967 

            i034           gunning,       classicale vergadering spijkenisse, wo 3     manu           6              1980 

                           scholten,      juni 1980, man en vrouw in de prediking 

                           pierson        van mattheus 

                                          de man en de vrouw in de verkondiging        manu           11             1980 
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                                          van de evangelist mattheus, lezing 31 



                                          october 1980 

                                          gunning geliefde vriend (over schrift is     fotocopie      blz            1873 

                                          gods woord) 1873                                            516-536 

                                          gunning verschillende schriftbeschouwing     manu           2 

                                          gunning werk                                 manu           2 

                                          gunning, overlevering en wetenschap mbt      manu           3 

                                          de evangelische geschiedenis, 

                                          inzonderheid van de eerste levensdagen 

                                          des heren... 1879 

                                          j h scholten 1811-1886                       manu           8              1980 

                                          miskotte, begrippen 'naam', 'natuur',        manu           3 

                                          'mythe', plaats en tijd, heidendom, 

                                          jodendom, wezen, structuur, religion, 

                                          apologetiek, das biblische abc, 

                                          biblische hermeneutik 

                                          miskotte, het waagstuk der prediking         manu           1 

                                          miskotte, perspicuitas sacrae                manu           4 

                                          scripturae, de israelitische 

                                          grondwoorden, een neen tegen het 

                                          theologisch dualisme in zijn twee 

                                          grondvormen, van het bijzondere naar het 

                                          algemene 

                                          miskotte, waagstuk: godswoord en             manu           1 

                                          mensenwoord 

                                          oude boldzijl, lezing voor het iko           manu           4              1980 

                                          25.11.1980, het afscheidscollege over de 

                                          man en de vrouw in het verkondigende 

                                          verhaal van de evangelist mt 

                                          pierson                                      fotocopie      2 

                                                                                       manu           12 

                                          pierson, inleiding studien over johannes     fotocopie      blz 1-16 

                                          kalvijn 1881 

                                          pierson, over de disputatie te bern in       manu           4 
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                                          1528 

                                          reformatorische theologie (geloof en         manu           4 

                                          kennis 1966) 



            i035                          aankondiging diesrede uva door zuurmond,     knipsel        1 

                                          'op zoek naar de historische jezus' 

                                          artikel 'yashar, sefer ha-', uit the         stencil        1 

                                          jewish encyclopedia vol. XII 

                                          auffuehrung zu groszpapas 70.                handschrif     3              1956 

                                          geburtstag, 10 mai 1956                      t, niet 

                                                                                       van frans 

                                          biblische theologie zweiter teil, erstes     fotocopie/     8 

                                          kapitel, einleitung                          stencil 

                                          bladen ivm LXX-vertaling (van job) door      fotocopie 

                                          hieronymus 

                                          bladen ivm LXX-vertaling van job door        fotocopie 

                                          hieronymus 

                                          breukelman, the story of the sons of god     printeruit     blz 1-14 

                                          who took the daughters of humans as          draai? 

                                          wives 

                                          das prinzip der bibeluebersetzung            fotocopie/     1 

                                          (hieronymus, luther etc)                     stencil 

                                          de singularis maasseh bij de rabbijnen       fotocopie/     7 

                                                                                       stencil 

                                          de vijfde bede van het onze vader, mt        overdrukke     6 

                                          6,12                                         n uit?         exemplaren 

                                                                                       (blz 

                                                                                       106-114) 

                                          de werkwijze van een evangelist, exegese     proef-/ove     blz 

                                          mt 26, 1-2                                   rdruk          103-119 

                                          excurs: hermeneutiek bij f h breukelman      proefdruk      4 

                                          (door?)                                      van? 

                                          finale mt                                    fotocopie      4 

                                          genesis 5, 6-8 vergelijking van tekst en     fotocopie/     1 in 

                                          vertalingen                                  stencil        meervoud 
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            i035                          hoofdstuk I, die heilsbotschaft vom          fotocopie      1 

                                          koenigtum... mt 3,1-25,46; paragraaf 1 

                                          het woord.. 'gerechtigheid'... als 

                                          jezus' eerste woord... 

                                          in gesprek met kraus                         manu           1 



                                          jirmejahu 2,31-3,19 hebreeuws naast          fotocopie      4 

                                          buber                                        van 

                                                                                       typewerk 

                                          jr/jirmejahu 30,1-19 hebreeuws naast         fotocopie      3 

                                          buber                                        van 

                                                                                       typewerk 

                                          jr/jirmejahu 30,19-31,40 buber               fotocopie      3 

                                                                                       van 

                                                                                       typewerk 

                                          luther en calvijn over adam, die, toen       manu           1 

                                          hij 130 jaar oud was, seth verwekte 

                                          mc 14, 1-11 griekse tekst in                 fotocopie/     1 in 

                                          kolometrische opstelling                     stencil        meervoud 

                                          miskotte's inspiratie: tenach en             fotocopie      4 of 5 

                                          dogmatiek; lezing door frans breukelman 

                                          mt 26,1-16 als nu jezus te bethanie          fotocopie/     1 

                                          was...                                       stencil 

                                          mt 3, 1-4 (blz 66)                           fotocopie      1 (in 

                                                                                                      meervoud) 

                                          mueller over kueng 'ik wacht niet tot de     fotocopie 

                                          paus verandert' volkskrant 23-9-1989 

                                          notitie over 'proximus', naaste,             manu           1 

                                          neighbour 

                                          notitie over barths noties 'der richter,     manu           1 

                                          der gerichtete, das gericht' 

                                          notitie over de naam (op envelop)            manu           1 

                                          notitie over isjah                           manu           1 

                                          orde van dienst bankraskerk zondag 7         stencil        1 

                                          april 1991 
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            i035                          orde van dienst kerkdienst ankeveen, 7       stencil        1 

                                          februari 1993 met Ex 1 

                                          schema van de vier hoofddelen van de         fotocopie      1 in 

                                          s.t.a.                                       van            meervoud 

                                                                                       stencil 

                                          schmuel I, 8,1-22 hebreeuws naast buber      fotocopie      2 

                                                                                       van 



                                                                                       typewerk 

                                          sm/schmuel I, 8,1-22 hebreeuws naast         fotocopie      2 

                                          buber                                        van 

                                                                                       typewerk 

                                          tenakh en evangelie, voordracht in de        manu           4 

                                          Ark, 930216 

                                          the legends of the jews (by louis            manu           2 

                                          ginzberg), m.b.t. gn 22 

                                          the story of the sons of god who took        printerpro     11 

                                          the daughters of humans as wives  gn 6,      duct 

                                          1-4 

                                          uit augustinus, de civitate dei              manu           2 

                                          vertaling van mc 15, 2-15                    manu           1 

                                          voices from amsterdam, kessler met:          drukproef?     4 

                                          breukelman, the story of the sons fo god 

                                          who took the daughters of humans as 

                                          wives 

                                          zogenaamde feestrede van ene mozart          handschrif     3              1956 

                                          (helmut goes)                                t, niet 

                                                                                       van frans 

                                          zum 70. geburtstag von karl barth am 10.     handschrif     3              1956 

                                          mai 1956 (helmut goes)                       t, niet 

                                                                                       van frans 

            i036           natur und      'de geschiedenis van het christendom in      stencil        4 (3 ex.) 

                           gnade,         de theologische faculteit' van c w 

                           gedenken       moennich besproken door f h breukelman 

                           en             sr 
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                           verwachten 

                           , macht en 

                           gezag, 

                           1960 

                                          anaximander                                  fotocopie      4 (blz 

                                                                                                      12-19 

                                          anaximander, lebenszeit und schrift (10      fotocopie      2 

                                          karakteristieken) 

                                          antwoord aan de machten, en verdere          manu           2              1970 



                                          notities 

                                          brief theologisch seminarium dd 10           stencil        2              1970 

                                          september 1970 aan deelnemers 

                                          conferentie 'macht en gezag' 

                                          23.11-4.12.1970 

                                          de wijsheid van jezus, de zoon van           stencil        6 

                                          sirach, prologos + vertaling in het 

                                          duits uit 1906 door smend 

                                          enkele bijbels-theologische notities bij     stencil        4 (3 ex.) 

                                          het besluit van de faculteitsraad om 

                                          zich achter het initiatief "stop de 

                                          neutronenbom" te stellen 

                                          hebreeuws 'denken' en grieks 'denken' in     manu           5 

                                          de geschiedenis van de theologie; lezing 

                                          16 november 11-13 uur 

                                          heel de dramatiek van de geschiedenis,       manu           5              1970 

                                          die door profeten en apostelen wordt 

                                          verteld toont ons ook voortdurend dit 

                                          aspect, dat het daarin gaat om een 

                                          strijd om de macht 

                                          het scheppingsverhaal als onderricht in      fotocopie      18 (soms 

                                          "bijbelse hermeneutiek"                      van            dubbelzijd 

                                                                                       stencils       ig 

                                                                                                      bedrukt) 

                                          lc 10,25-37 griekse tekst                    stencil        1 
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            i036           natur und      lc 10,25-37 in de (hebreeuwse) peschitta     stencil        1 

                           gnade,         (versie) 

                           gedenken 

                           en 

                           verwachten 

                           , macht en 

                           gezag, 

                           1960 

                                          lezing rotterdam 5 april: eadem sed          manu           5 

                                          aliter 

                                          lv 19, 17-18 in de mas. tekst, in de         stencil        1 



                                          targum, de peschitta, de LXX en de 

                                          vulgaat 

                                          lv 19,18 en gn 5, 1-2 als 'grosser           stencil        1 

                                          allgemeiner grundsatz in der tora' 

                                          vulgaat 

                                          macht door r.f. beerling                     stencil        10             1970 

                                          macht en gezag                               manu           3              1970 

                                          mt 18,23-35 griekse, nederlandse en          stencil        4 

                                          latijnse tekstpresentaties 

                                          mt 4, 23-25 en parallel mc 1,39 + mc         stencil        1 

                                          3,7-12 

                                          mt 9,35-38 en parallel mc 6,6 en 6,34        stencil        1 

                                          natuur en genade                             manu           4 

                                          origenes, kabbala 'geschiedenis' en          manu           7 

                                          'naturprozess', weltanschauung 

                                          programma voor de conferentie macht en       stencil        2              1970 

                                          gezag 1970 (met onderdeel op ma 23 

                                          november en di 24 november 'f h 

                                          breukelman' 

                                          programma voor de conferentie macht en       stencil        2              1971 

                                          gezag 1971 (met onderdeel op di 26 

                                          october en wo 27 october 'f h 

                                          breukelman' 
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            i036           natur und      ps 92; jr 31,20                              stencil        4 

                           gnade, 

                           gedenken 

                           en 

                           verwachten 

                           , macht en 

                           gezag, 

                           1960 

                                          spaemann, natur                              fotocopie      14 

                                          spreekbeurt hydepark                         manu           6              1968 

                                          predikantenconferentie 1968, 7 october 

                                          tekstpresentatie grieks mt 1,1-17            stencil        1 

                                          tekstpresentatie hebreeuws gn 1,1-2,3        stencil        2 



                                          tekstpresentatie mt 1,18-25                  stencil        1 

                                          tekstpresentaties m.b.t. mt 1,16             stencil        1 

                                          theophrast, stammbaum der 'quellen' zur      fotocopie      1 

                                          geschichte der vorsokratischen 

                                          philosophie, 1879 

                                          tweedejaars college over hebreeuws en        manu           6 

                                          grieks denken in de geschiedenis van de 

                                          theologie 

                                          uit de studie over calvijn hoofdstuk I       manu           19 

                                          vertaling lc 2 (n)                           typewerke      2 

                                          voordracht 23 en 24 november 1970            manu           11             1970 

                                          hydepark 

            i037                          bemerkungen zu luthers praefatio in          stencil        6 

                                          disputationem primam contra antinomos 

                                          bemerkungen zu luthers praefatio in          fotocopie      3 

                                          disputationem primam contra antinomos 

                                          (iets andere versie) 

                                          christianae religionis institutio io.        fotocopie      6 

                                          calvino autore 

                                          das prinzip der bibeluebersetzung            fotocopie      2 

                                          disputatio prima (lutheri) contra            fotocopie      4 
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                                          antinomos 

                                          gesetz und evangelium - evangelium und       stencil        48 

 

                                          gesetz 

                                          johannis calvini christianae religionis      typewerk       8 

                                          institutio 1536 

                                          justitia-misericordia (bij blad 4 over       fotocopie      2 

                                          institutie calvijn) 

                                          lezing over de disputatio van luther         manu           1 

                                          luther betbuechlein 1522                     fotocopie      3 

                                          notities over luther (gesetz und             manu           7 

                                          evangelium) 

                                          philippi melanchthonis loci communes         typewerk/f     9(twee 

                                          rerum theologicarum seu hypotyposes          otocopie       ex.) 

                                          theologiae, 1521; met: erkenntnis von 



                                          'suende und gnade' durch 'gesetz und 

                                          evangelium' in den loci melanchtons aus 

                                          der ersten aetas 1521-'25 

                                          was mich dazu gefuehrt hat mich              manu           5 

                                          eingehend mit calvin zu beschaeftigen 

                           gesetz und     gesetz und evangelium - evangelium und       stencil        48 

                           evangelium     gesetz                                                      genummerde 

                           ,                                                                          blz met 

                           evangelium                                                                 daartussen 

                           und gesetz                                                                 of 

                                                                                                      achterop 

                                                                                                      notities 

                                          het thema 'lex et evangelium' en de          manu           4 

                                          exegese 

                                          hollweg, neue untersuchungen zur             fotocopie      blz 

                                          geschichte und lehre des heidelberger                       111-123 

                                          katechismus 1961 

                                          leeuwarden 20 september 1976, enkele         stencil        7 

                                          teksten over de historisering van de 

                                          theologie in de protestantse 
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                                          leertraditie 

            i038           mattheus       blz 48-49, 57, 45-46,60, 46, 49, 57-62,      fotocopiee     x bladen 

                           hoofdstuk      66 presentaties van tekst                    n 

                           I 

                           paragraaf 

                           3 

                                          de derde paragraaf van het eerste            manu           1 

                                          hoofdstuk (indeling) 

                                          de gelijkenis als afsluiting van de          fotocopiee     8 bladen 

                                          gemeenterede, mt 18 + overzicht van de       n van 

                                          compositie van het evangelie naar            typewerk + 

                                          mattheus                                     manu 

                                          de gelijkenis van de koning als richter,     fotocopiee     blz 87-106 

                                          mt 18, 23-35                                 n van          = 19 

                                                                                       typewerk       bladen 

                                                                                       met 



                                                                                       handgeschr 

                                                                                       even 

                                                                                       notities 

                                          de oud-testamentische achtergrond            fotocopiee     blz 

                                          (makrothumein, splangnidzesthai, eleeein     n van          107-120 

                                          + tekstpresentatie ps 103                    typewerk       met 

                                                                                                      handgeschr 

                                                                                                      even 

                                                                                                      correcties 

                                                                                                      /aanvullin 

                                                                                                      gen 

                                          de verbindingen tussen het                   manu           4 bladen 

                                          evangelie-verhaal in zijn geheel zoals 

                                          mattheus ons dat laat horen en de 

                                          gelijkenis over de koning als richter, 

                                          waarmede hij de gemeenterede van 

                                          17,24-18,35 besluit 

                                          de vijfde bede van het Onze Vader  mt 6,     fotocopiee     11 bladen, 
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                                          12; waarbij behandeling van mt 18, 21-35     n van          w.o. 

                                          + vertaling van twee 'onze vader's (mt       typewerk       genummerde 

                                          en lc)                                       met            van 1 tot 

                                                                                       handgeschr     9 

                                                                                       even 

                                                                                       notities 

                                          paraptoma                                    fotocopiee     5 bladen 

                                                                                       n van 

                                                                                       duitstalig 

                                                                                       woordenboe 

                                                                                       k + manu 

                                          teksten uit mt + latijnse vertaling van      fotocopiee     x bladen 

                                          erasmus + andere versies en commentaren      n 

                                          bij mt 18 (w.o. engels, origenes, 

                                          hebreeuws naast duits judaica) 

            i039           derde          4. de laatste regel van de pericoop          stencil en     18 bladen 

                           cahier         'damals begann man den NAMEN auszurufen'     fotocopiee 

                           studiemate                                                  n en 



                           riaal                                                       plakwerk 

                                          achtergrond: gn 26,1-33                      manu           blz 

                                                                                                      124-135 

                                          B. de twee gedeelten die in het boek         stencil        blz 31-42 

                                          genesis aan de s t a voorafgaan - het                       + 43 (1-9) 

                                          scheppingsverhaal en het complex 

                                          verhalen over haadam op de adamah coram 

                                          deo: gn 1,1-2,3 en 2,4-4,26 

                                          bijbelse theologie deel I toledoth het       stencil en     blz 1-123 

                                          eerste bijbelboek als ouverture van de       manu           (soms 

                                          tenakh met het thema: de wording van                        hernummerd 

                                          israel temidden van de volken, hoofdstuk                    ) 

                                          II toledoth en bekorah 

                                          de midrasch over het verhaal van de          manu           3 

                                          aqedath jitschaq, gn 22, 1-19 

                                          elezier ben-yehuda thesaurus i.v.            manu           3 bladen 
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                                          toledoth 

                                          genesis 4,25-26 hoe deze kleine pericoop     stencil        blz 1-7 

                                          functioneert als overgang van genesis 

                                          2,4-4,24 naar de s t a in gn 5,1-50,26 

                                          genesis 5, 6-8 in de vertalingen             stencil        blz 1-3 

                                          genesis rabba, parasja noach                 fotocopie      23 bladen 

                                          gn 22, 1-19 presentatie hebr. tekst          stencil        3 

                                          III het derde grote hoofddeel van de s t     stencil        blz 1-5 

                                          a : gn 37,2-50,26; tekst en vertaling 

                                          van genesis 26,13 

                                          karl barth over gn 1-11 in par. 72.1         manu           2 

                                          (slot hoofdstuk I...) 

                                          midrasch haggadol                            fotocopie      17 bladen 

                                          midrasch wa yosha                            fotocopie      6 bladen 

                                          pesigta rabbati                              fotocopie      3 bladen 

                                          pirqe d r. elizier                           fotocopie      5 bladen 

                                          sanhedrin 89b                                fotocopie      2 bladen 

                                          sefer toledot adam, 3 + 123 + 9 bladen =     stencil        1 

                                          paragraaf 2, het boek van de toledhoth 

                                          van adam, de mens' aan het begin van de 



                                          tenakh als het model voor het boek van 

                                          de genesis van jezus christus aan het 

                                          begin van het ev naar mt 

                                                                                                      blz 1-16 

                                          slot van hoofdstuk I                         manu           1 

                                          talmud en midrasch                           fotocopie      3 bladen 

                                                                                       en manu 

                                          tanchuma                                     fotocopie      10 bladen 

                                          tanchuma buber                               fotocopie      4 bladen 

                                          tekst en vertaling van gn 39,9               stencil        blz 1-5 

                                          tekst(en) zohar                              fotocopie      4 

                                          the legends of the jews, satan accuses       fotocopie      12 bladen, 

                                          abraham                                      plakwerk       21 

                                                                                                      notities 
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            i039           derde          zaken die in hoofdstuk III ter sprake        manu           3 

                           cahier         moeten komen 

                           studiemate 

                           riaal 

            i040           debarim        bijbelse theologie deel II: debharim,        stencil/ma     28 bladen 

                           hoofdstuk      hoofdstuk I der biblische                    nu 

                           I              wirklichkeitsbegriff des seins in der 

                           paragraaf      tat, einleitung... 

                           1 2 3 4 

                           3: sein im 

                           gespraech 

                                          debharim, der biblische                      stencil        1-27 en 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der                       28-49 

                                          tat 

                                          inhaltsverzeichnis met aantekening over      manu,          3 

                                          wijziging van deze opzet                     typewerk 

                                          inleiding tot de bijbelse theologie          typewerk       2 bladen 

                                          kapitel 2, 'debharim', der biblische         typewerk,      4-28 met 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der        manu           voor- en 

                                          tat, einleitung: der begriff 'opera dei'                    nabladen 

                                          par.2 das sein in der tat als ein sein       stencil/ma     blz 29-49 

                                          in der gemeinschaft                          nu 



                                          paragraph 2 das sein in der tat als ein      typewerk,      blz 79a-99 

                                          sein in der gemeinschaft, 1. abschnitt       manu 

                                          auf den verkehr miteinander ist das 

                                          ganze tun zentral bezogen 

                                          schema voor par. 3 en verdere voorstudie     manu           10 bladen 

            i041           patres         apostolische vaders, didache, de pastor      manu en        2 bladen 

                           patristiek     van hermas                                   stencils 

                                          boete in de vroege middeleeuwen, seeberg     typewerk       3 bladen + 

                                          par. 48                                                     2 manu 

                                          eusebius van caesarea, de ekklesiastike      manu en        3 bladen 

                                          historia (opstel)                            stencils       iteratim 

                                          irenaeus (opstel)                            manu en        5 bladen 
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                                                                                       typewerk 

                                          johannes damascenus, notities studie         manu en        12 bladen 

                                                                                       stencils 

                                          kerk- en dogmengeschiedenis (studie)         manu           5 bladen 

                                          ontwikkeling van de boetepractijk            manu           5 bladen 

                                          ontwikkeling van de boetepractijk in de      typewerk       3 bladen + 

                                          christelijke kerk                                           doorslag + 

                                                                                                      4 manu 

                                          origenes besproken door lietzmann, urs       manu en        x bladen 

                                          von balthasar, kettler, von harnack,         fotocopiee 

                                          huet, de lubac, butterworth, + tekst van     en 

                                          origenes 'de principiis' en 'homilia in 

                                          jeremiam' 

                                          patristiek en patrologie (opstel)            manu en        4 bladen 

                                                                                       stencils       iteratim 

                                          regula fidei en traditie                     manu           3 bladen 

                                          tertullianus, de poenitentia (studie)        manu           4 bladen 

            i042           mattheus       belege, uit de rabbinica, euaggelizomai      focopieen 

                           hfdst II 

                                          bijbelse theologie, derde deel, de           plakwerk       1 blad 

                                          theologie van de evangelist mattheus, 

                                          hoofdstuk II de vervulling van alle 

                                          gerechtigheid, mt 3,1-25,46: het verhaal 

                                          over de koning als richter 



                                          de theologie van de evangelist mattheus,     plakwerk       blz 1-53 

                                          tweede gedeelte (afl. 2) het evangelie 

                                          naar mattheus als to euaggelion tes 

                                          basileias, 'die heilsbotschaft vom 

                                          koenigtum' 

                                          het evangelie van het koninkrijk en de       stencil        1-86 met 

                                          vervulling van alle gerechtigheid                           daartussen 

                                                                                                      veel manu 

                                          hoofdstuk I 'die heilsbotschaft vom          plakwerk       blz 41-42 

                                          koenigtum' als het verhaal over de                          + 
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                                          koning als richter (mt 3,1-25,46) par 1                     56.58.63-7 

                                          het woord over de vervulling van alle                       1 

                                          gerechtigheid... 

                                          par. 2 mattheus 26,1-2 als overgang van      plakwerk       blz 

                                          3,1-25,46 naar 26,1-28,20, exegese van                      39.42-44. 

                                          mt 26, 1-2 + griekse teksten en                             31-36.39-4 

                                          trefwoorden uit lisowsky                                    3.50.52-63 

                                                                                                      .58.53-55. 

                                                                                                      58-64.67-6 

                                                                                                      8.26.3-5.1 

                                                                                                      0- 

            i043                          betbuechlein, 1522                           fotocopie      s 331-501 

                                          eine kurze erklaerung der zehn gebote,       fotocopie      s 247-256 

                                          1518 

                                          eine kurze form der zehn gebote, eine        fotocopie      s 194-229 

                                          kurze form des glaubens, eine kurze form 

                                          des vaterunsers, 1520 

            i044           III            1. mt 16,21-17,20 tekstpresentaties en       stencil en     39 bladen      1969 

                           knesebeck,     indelingen, en materiaal voor cursus         manu 

                           de             1969 in Rotterdam 

                           vervulling 

                           van alle 

                           gerechtigh 

                           eid 

                                          A. mt 3,1-4-1- + 4,12-16 biblische           stencil en     34 bladen 

                                          theologie, dritter teil, die theologie       manu           met vele 



                                          des matthaeus, to euaggelion tes                            toevoeging 

                                          basileias, hoofdstuk III, de weg der                        en en 

                                          gerechtigheid...                                            wijziginge 

                                                                                                      n 

                                          b. mt 25, 31-46, het laatste van al deze     manu           6 bladen 

                                          woorden                                                     genummerd 

                                                                                                      6-12 

                                          brown, alexander sand                        manu           12 bladen 
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            i044           III            c. (rond) mt 18, 23-35 de gelijkenis van     manu           een 30 

                           knesebeck,     de koning als richter, als afsluiting                       bladen 

                           de             van de gemeente-rede 

                           vervulling 

                           van alle 

                           gerechtigh 

                           eid 

                                          cursus 1 maart 1984 over de gelijkenis       manu           9 bladen 

                                          'schuld' mt 18 

                                          de exegese van de pericoop mt 3, 1-15,       manu           x bladen       1983, 1984 

                                          cursus van egenstraat 1983/ 1984 

                                          de weergave van kata ten praxin autou,       stencil 

                                          in mt 16, 27 

                                          mt 26, 1-2, (andere versie)                  plakwerk 

                                          mt 26, 1-2, het lijdensverhaal van           plakwerk       1-54 + 

                                          mattheus, mt 26,1-27,34                                     vele a/b/c 

                                                                                                      en 

                                                                                                      tekstprese 

                                                                                                      ntatie 

                                                                                                      bladen 

                                          oratio dominica i.v.m. mt 18, 23-35: de      fotocopie      blz /106/ 

                                          vijfde bede van het onze vader, mt 6,12                     - /113/ 

                                          (uit de feestbundel voor tim overbosch, 

                                          blz 106-113) 

                                          oratio dominica i.v.m. mt 18, 23-35:         fotocopie      x bladen 

                                          teksten en nederlandse vertalingen           en manu 

                                          teksten bij A mt 3,1-4,11, par. 3: de        fotocopie      blz 19-34 

                                          pericoop over het optreden van johannes                     + manu 2 



                                          de doper... 

            i045           het boek       abraham die op de markt de idolen van        manu en        1 + 4 

                           genesis in     zijn vader terach verkoopt                   knipsels 

                           de 

                           rabbijnse 

                           tradities; 
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                           genesis 

                           midrasch 

                                          almanach des schockenverlags auf das         fotocopie      1 

                                          jahr 5695 (1934/35) over maassebuch = 

                                          geschichtenbuch 

                                          de haggadische overlevering over abraham     stencil        6 

                                          als de man van de tien beproevingen 

                                          de tien hongersnoden, the trials..           fotocopie,     27 

                                          rabbi eliezer                                knipsels 

                                          ginzberg aqedath jitschaq; de vijf           stencil/fo     2 

                                          samenhangen waarbinnen we de                 tocopie 

                                          midrasch-fragmenten kunnen benaderen; gn 

                                          22,1-19 

                                          ginzberg, abraham (inhoudsopgave blz         fotocopie/     11 

                                          185-307)                                     knipsels 

                                          gn 22, targum neofiti I, targ.               fotocopie,     11 

                                          jerushalmi, targ. ps. jon..., en eigen       knipsels 

                                          weergave van gn 22 in de 

                                          fragmenten-targum 

                                          james parkes (geb. 1896) the conflict of     typewerk       4 

                                          the church and the synagogue 

                                          lezing 860212 theologisch instituut: we      manu           1              1986 

                                          lezen midrasch 

                                          lezing 860304 theologisch instituut over     manu           1              1986 

                                          midrasch 

                                          lezing 860325                                manu           blz  met       1986 

                                                                                                      slotpunt 

                                                                                                      (5) 

                                          lezing over midrasch 860325 in het           manu           1              1986 

                                          theologisch instituut 



                                          maase-buch trefwoord uit woordenboek         fotocopie      1 

                                          matenko, sloau: the aqedath jishaq           fotocopie      blz 43-70      1968 

                                                                                                      + 

                                                                                                      illustrati 
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                                                                                                      es 

                                          micha josef bin gorian, die saen dr          manu en        20 

                                          juden                                        knipsels 

                                          midrasch, de hermeneutische methoden, de     manu en        9 

                                          tenach en de midrasch, schrift en            typewerk 

                                          traditie, de hermeneutiek 

                                          midrasj hagadool: genesis 22; genesis        knipsels       16 

                                          rabba genesis 22 

                                          parasjat hagadool                            fotocopie      7 

                                          parasjat noach ongevocaliseerd hebreeuws     fotocopie      7 

                                          parasjat wjr'(ongevocaliseerd hebreeuws)     fotocopie      14 

                                          quellen                                      fotocopie      3 

                                          seder leg lega                               fotocopie      8 

                                          sefer ha-yashar                              manu en        37 

                                                                                       knipsels 

                                                                                       (fotocopie 

                                                                                       ) 

                                          ta'anit...                                   knipsels       8 

                                          targum jonathan, gn 22 in de                 typewerk,      20 

                                          fragmenten-targum                            manu, 

                                                                                       stencil 

                                          the jewish encyclopedia trefwoord            fotocopie      1 

                                          year-book 

                                          the legends of the jews, abraham             fotocopie      blz 

                                                                                                      216-223 

                                          the legends of the jews, by louis            manu en        1 

                                          ginzberg                                     knipsels       (tweezijdi 

                                                                                                      g) 

                                          vermes p 193-227 scripture and tradition     typewerk,      2 

                                          in judaism chapter eight, the binding of     manu 

                                          isaac and the sacrifice of jesus 

                                          von der opferung isaaks                      fotocopie      8 (blz 



                                                                                                      270-277) 

                                          wieder von der opferung isaaks               fotocopie      3 (blz 
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                                                                                                      278-283) 

                                          zennerenne gn 22, 1-19                       fotocopie      6 

                                          zinberg a history of jewish literature       fotocopie      12 bladen; 

                                          (1975)                                                      blz 

                                                                                                      118-139 

            i046           calvijn        bijlage II, calvijns inleiding tot de        fotocopie      3 

                                          'explicatio symboli'... 1539                 van 

                                                                                       stencil, 

                                                                                       en manu 

                                          bijlage III bij de 'inleiding' van deze      fotocopie      5 

                                          studie                                       van 

                                                                                       stencil 

                                          bijlage V, kort overzicht....                fotocopie      4 

                                                                                       van 

                                                                                       stencil, 

                                                                                       en manu 

                                          calvijn argumentum van zijn commentaar       fotocopie      3 

                                          op het boek genesis                          van 

                                                                                       stencil 

                                          christianae religionis institutio ...        fotocopie      5 

                                          praefatio offertur joanne calvino            van 

                                          mdxxxvi                                      stencil 

                                          de cognitione dei                            fotocopie      36 (blz 

                                                                                       van            12-48) 

                                                                                       stencil, 

                                                                                       en manu 

                                          de structuur der heilige leer in de          fotocopie      5 

                                          institutie van calvijn hoofdstuk IIIB,       van 

                                          calvijns 'institutio christianae             stencil 

                                          religionis' van 1539 

                                          de structuur der heilige leer in de          fotocopie      15 in 

                                          theologie van calvijn                        van            tweevoud 

                                                                                       stencil 

                                          die struktur der heiligen lehre in der       fotocopie      63 (blz 
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                                          theologie calvins (sommer 1975 (warm!)       van            1-63) 

                                          fuer das calvin-seminar ws 1975/76           stencil, 

                                          Berlin                                       en manu 

                                          eerste ontwerp 'korte beschrijving van       fotocopie      12 

                                          calvijns arbeid aan de nieuwe vormgeving     van 

                                          van de institutie in 1539'                   stencil, 

                                                                                       en manu 

                                          hoofdstuk II deel IIA calvijns               fotocopie      66 

                                          instruction et confession de foy.. van       van 

                                          1537 als schakel ...                         stencil 

                                          hoofdstuk IV par 2 de nieuwe inleiding       fotocopie      5 (blz 

                                                                                       van            6-11) 

                                                                                       stencil 

                                          instruction et confession de foy...          fotocopie      3 

                                                                                       van 

                                                                                       stencil 

                                          johannis calvini christianae religionis      stencil        1 

                                          institutio 1536 

                                          kapitel II, deel I (52 bladen) die           fotocopie      52 

                                          christianae religionis institutio von        van 

                                          1536                                         stencil 

            i047           barth          barth fotocopieen uit diverse                fotocopie, 

                           voordracht     publicaties (later nader te                  manu 

                           en en          inventariseren) 

                           opstellen 

            i048           ad valvas      bonnard, schweizer, gundry, guilka, over     manu           5 

                           en vcvw        mt 3,15 

                                          delitzch, mt in hebreeuwse vertaling         fotocopie      4 

                                          eissfeldt, plerosai pasan dikaiosunen in     fotocopie      7 

                                          mattheaeus 3,15 

                                          ephemerides theologicae lovanienses          fotocopie      33 

                                          tomus xxii (1946) le christianisme comme 

                                          justice dans le premier evangile 

                                          (descamps) 
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            i048           ad valvas      euaggelion kata matthaion                    fotocopie      8 

                           en vcvw 

                                          grundmann, mt 3,1vv                          fotocopie      blz 89-109 

                                                                                                      en 409-425 

                                          kerusso, kerux, euaggelizomai,               fotocopie 

                                          euaggelion, basileus, basileia, ouranos, 

                                          epouranios, sdq, pleres, pleroo, 

                                          pleroma, dike, dikaios, dikaiosune, 

                                          dikaioo, dikaiosis, 

                                          ljungman, das gesetz erfuellen mt 5,17ff     fotocopie      140 

                                          und 3,15 untersucht 

                                          nederlandse synopsis                         fotocopie      blz 14-27 

                                                                                                      en 165-174 

                                          opmerkingen van andere exegeten over mt      manu           1 

                                          3,15, die wij juist achten 

                                          schlatter, der taeufer, mt 3, 1-12 en        fotocopie      blz 52-117 

                                          vervolg                                                     en 537-565 

                                          schweizer over mt 18,1-35                    manu           5 

                                          synopsis                                     fotocopie      blz 12-21 

                                                                                                      en 140-147 

                                                                                                      blz 22-23 

                                                                                                      en 140-147 

                                          vulgata robertus weber                       fotocopie      4 

            i049           statenvert     bijbelvertaling en apostolaat,               copie van      14 

                           aling,         beantwoording artikel hoens 'enkele          stencil 

                           drusius        opmerkingen over de nieuwe vertaling' 

                                          gepubliceerd in 'kerk en theologie' 

                                          breukelman, aanbeveling m.b.t. uitgave       manu           1 

                                          van boekje over teksten op studiedag 

                                          gelezen... dat titel zou krijgen: 

                                          'amsterdam' 

                                          drusii tetragrammaton sive de nomine dei     fotocopie      3 

                                          proprio 

                                          drusius trefwoord uit 'biografisch           fotocopie      blz 
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                                          woordenboek van protestantsche               en             620-629 

                                          godgeleerden in nederland'                   toevoeging 

                                                                                       en manu 

                                          drusius wil niet de belijdenis en de         manu           9 

                                          catechismus ondertekenen 

                                          drusius, over de mogelijkheid van een        fotocopie      1 

                                          monographie, die aan het exegetische 

                                          werk van drusius zou kunnen worden 

                                          gewijd 

                                          frieslands hoogeschool en het rijks          fotocopie      17 

                                          athenaeum te franeker, over drusius          en manu 

                                          het boek genesis in de vertaling van         manu           4 

                                          marnix van st aldegonde                                     dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 

                                          lebram, hebraeische studien zwischen         fotocopie      blz317-357 

                                          ideal und wirklichkeit an der 

                                          universitaet leiden in den jahren 

                                          1575-1619 (nederlands archief voor 

                                          kerkgeschiedenis, LVI, 1) 

                                          lijst van fotocopieen van passages uit       manu           3 

                                          de werken van drusius 

                                          marnix van aldegonde                         fotocopie      blz 

                                                                                                      xxx-lxiv 

                                                                                                      en 

                                          montfaucon trefwoord in:...                  fotocopie      4 

                                          notities m.b.t. drusius                      manu           6 

                                          oversettinghe d. philippi marnixii, heer     fotocopie      blz 

                                          van st aldegonde over gn 6vv                                497-527 

                                          systematische katalogus (handschriften)      fotocopie      9 

                                          van de provinciale bibliotheek te 

                                          leeuwarden , jaren 1888-1897 

                                          teksten in hebreeuws en vertalingen van      copie van      vele 

                                          gn, ten behoeve van 'biblische               stencil        bladen 
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                                          theologie' zweiter teil debarim, erstes 

                                          kapitel paragraphen 1-2-3-4 

                                          trefwoord drusius in nieuw nederlandsch      fotocopie      3 

                                          biografisch woordenboek drusius              en manu 

                                          walaeus, knipscheer, heyden,                 manu           3 

            i050           map was        aantekeningen over bijbelse hermeneutiek     manu           6 

                           leeg/nieuw 

                                          aantekeningen over het lezen van de          manu           5 

                                          teksten 

                                          blz 19 met daarop: 4. in plaats van          stencil en     1 

                                          kerussein to euaggelion heeft lucas          manu 

                                          euaggelidzesthai 

                                          brief van bargerbos dd 860508 en             manu en        9              1986 

                                          artikel: close-reading als eye-opener /      typewerk 

                                          het volgen van de koning 

                                          d en a.288 noot 2 one can hardly decide      manu           1 

                                          whether de (cf lk 3.1) is original 

                                          enkele hebreeuwse woorden met vertaling      manu           1 

                                          oranje blad met omschrijving van wat         stencil        in 

                                          par. 6 dient te bevatten                                    meervoud 

                                          orde van dienst bevestiging predikanten      drukwerk       bundeltje 

                                          w.o. y bekker, door mataheru 

                                          tekst ps 103 met buber                       stencil        in 

                                                                                                      meervoud 

                                          teksten van mattheus kennelijk ten           stencil        in 

                                          behoeve van studenten                                       meervoud 

                                          zwerfbladen m.b.t. mattheus                  manu           8 bladen 

            i051           mattheus       biblische theologie dritter teil die         stencil,       12 

                           hofdst.        theologie des matthaeus to euaggelion        manu 

                           III            tes basileias hoofdstuk III 

                                                                                                      44 

                                                                                                      6 

                                          biblische theologie dritter teil die         stencil,       105 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion        manu 
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                                          tes basileias hoofdstuk III * 6 de 

                                          gelijkenis van de koning als richter, 



                                          mattheus 18: 23-35 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           1 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - 'tot zover 

                                          - pieter' 

                                          biblische theologie dritter teil die         fotocopie      55 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - artikel 

                                          right and righteousness uit the jewish 

 

                                          encyclopedia blz 420-424 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           7 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - bij blad 

                                          36: tsedaqah als eleemosune und 

                                          'almosen' im judentum 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           6 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - 

                                          billerbeck, de tsedaqah in het 

                                          nabijbelse jodendom 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           24 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - de 

                                          weergave van chesed en rachamiem in de 

                                          LXX met eleos en oiktirmoi 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           20 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - diverse 

                                          notities 

                                          biblische theologie dritter teil die         fotocopie      55 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - griekse 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          tekst van psalmoi solomontos 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           14             1975 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 



                                          tes basileias hoofdstuk III - 

                                          hermeneutiek zaterdag 10 mei 1975 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           10             1974 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - leerhuis 

                                          ma 20 mei 1974 finkum en 12 october 

                                          amsterdam, * 4  dikaiosune 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           22 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - mt 

                                          25:31-46 

                                          biblische theologie dritter teil die         manu           5 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - 

                                          slotbeschouwing, de weg der 

                                          gerechtigheid, mattheus 21:32 

                                          biblische theologie dritter teil die         typewerk,      20 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion        manu 

                                          tes basileias hoofdstuk III - teksten mt 

                                          mc lc en punten ter bespreking van de 

                                          eerste 18 bladen 

                                          biblische theologie dritter teil die         typewerk       1 

                                          theologie des matthaeus to euaggelion 

                                          tes basileias hoofdstuk III - vertaling 

                                          van beschouwingen luther over jesus als 

                                          jood 

            i052           tweede         * 2 matt 1:1-17 exegese van het eerste       stencil        39 

                           cahier de      deel van de ouverture blz 1-39 

                           ouverture 

                           mattheus 

                           1:1-2:23 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i052           tweede         * 3 matt 1:18-25 2. de tweede pericoop       stencil        13 

                           cahier de      van het parallelisme mattheus 2:13-23 

                           ouverture      blz 50-63 

                           mattheus 

                           1:1-2:23 



                                          * 3 matt 1:18-25 III van het tweede deel     stencil        31 

                                          van de ouverture het eerste gedeelte blz 

                                          10-41 

                                          * 3 matt 1:18-25 III van het tweede deel     stencil        17 

                                          van de ouverture het tweede gedeelte blz 

                                          42-49 

                                          * 3 matt 1:18-2:23 toe de iesoe christoe     stencil        13 

                                          he genesis hoetoos en; blz 1-9 

                                          * 4 hoe het evangelie naar mattheus          stencil        38 

                                          vanuit de ouverture wil worden gelezen 

                                          blz 1-38 

                                          bijbelse theologie derde deel                stencil        1 

                                          ....inhoudsopgave 

                                          de ouverture van het evangelie  blz 1-34     stencil        34 

                                          derde bijlage: een kort gesprek met          stencil        9 

                                          andere exegeten over de exegetische 

                                          methode blz 1-9 

                                          III kalein to onoma autoe als stichwort      stencil        3 

                                          van matth. 1:18-25 

                                          to euaggelion tes basileias die              stencil        1 

                                          heilsbotschaft vom koenigtum het 

                                          evangelie des koninkrijks, een 

                                          beschrijving en verklaring van de 

                                          verkondiging en de theologie van de 

                                          evangelist mattheus 

                                          tweede bijlage: alius non alia dicit,        stencil        2 

                                          sed eadem aliter 

            i053                          bespreking van: hummel die                   manu           4 blz = 2 

                                          auseinandersetzung zwischen kirche und                      bladen 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          judentum im matthaeus-evangelium 

                                          matth in afwijkingen van marcus              typewerk,      7 bladen 

                                                                                       manu 

                           matt           behandeling matt 26, 17-29 op 7 maart        manu           7 bladen       1965 

                           26:1-27:54     1965 

                                          bestudering bundel 'das                      manu           3 

                                          matthaeus-evangelium' herausgegeben von 



                                          joachim lange (1980), met artikel bacon 

                                          'die 'fuenf buecher' des matthaeus gegen 

                                          die juden (1918) 

                                          bestudering bundel 'das                      manu           2 

                                          matthaeus-evangelium' herausgegeben von 

                                          joachim lange (1980), met artikel 

                                          dobschuetz  'matthaeus als rabbi und 

                                          katechet' 

                                          bestudering bundel 'das                      manu           4 

                                          matthaeus-evangelium' herausgegeben von 

                                          joachim lange (1980), met artikel 

                                          dobschuetz  'mattheaus als rabbi und 

                                          katechet' 

                                          bestudering bundel 'das                      manu           7 

                                          matthaeus-evangelium' herausgegeben von 

                                          joachim lange (1980), met artikel 

                                          grundmannz  'die arbeit des ersten 

                                          evangelisten am bilde jesu' 

                                          c. mt 26:17-30 inleiding v. 17-19 de         manu           2 bladen 

                                          discipelen-jezus-de discipelen 

                                          d. mt cap 26:30-56 en c.                     manu           11 bladen 

                                          de concentratie van de aandacht op een       manu           4 bladen 

                                          concreet gebeuren, de voortgaande 

                                          concentratie 

                                          e van dobschuetz, matthaeus als rabbi        copieen        blz 

                                          und katechet, artikel in lange, das                         338-348 

                                          matthaeus-evangelium 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i053           matt           frans commentaar op matt 1-4 l'histoire      copieen        34 bladen 

                           26:1-27:54     accomplie en jesus, le christ 

                                          I. mattheus 26:1-56 het eerste hoofddeel     stencil        18 bladen 

                                          van het lijdensverhaal met drie                             + 

                                          gedeelten:  26:1-16; 26, 17-29; 26,                         toevoeging 

                                          30-54                                                       en en 

                                                                                                      plakwerk 

                                          kerkdienst te finkum op 22 juli 1973,        manu           7 bladen       1973 

                                          orde van dienst en preekschema over de 



                                          roeping en zending der discipelen (matt 

                                          4, matt 9, matt 26, matt 27) 

                                          krister stendahl, quis et unde? an           copieen        blz 94-105 

                                          analysis of mt 1-2 

                                          matth 26,57-75 = marc 14,53-72 de            typewerk       1 blad 

                                          verloochening van petrus 

                                          matth 26:57-75 het tweede van de drie        typewerk       1 blad 

                                          hoofddelen van de lijdensgeschiedenis        en manu 

                                          matth 26:59-68 pseudomarturia                manu           3 blz = 2 

                                                                                                      bladen 

                                          matth 27: 38-44 varianten, parallellen       manu,          3 bladen 

                                                                                       typewerk 

                                          mattheus 26:1-28:20 hij moet veel            stencil        17 

                                          lijden...                                                   genummerde 

                                                                                                      bladen + 

                                                                                                      tussenvoeg 

                                                                                                      ingen 

                                          mattheus 26:1-28:20 hij moet veel            stencil        13 bladen 

                                          lijden... inleiding...                       met veel 

                                                                                       strepen 

                                          nielsen, het evangelie naar mattheus I       copieen        blz24-55 

                                          en II 

                                          prediking over matt 26: 17-30 ttheus I       manu           2 bladen       1961 

                                          en II, febr. 1961 en spijkenisse 1964 

                                          racette,note d'ecriture sainte,              copieen        9 bladen 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          l'evangile de l'enfance selon saint 

                                          matthieu 

                                          synopsis van mt ... en trefwoorden die       manu           4 bladen 

                                          het begin van mt karakteriseren 

                                          theophylacti bulgariae archiep...            copieen        15 bladen 

                                          enarratio in evangelium matthaei 

                                          (latijnse en griekse versie in 

                                          nevenstaande kolommen) 

            i054                          25:31-46 nederlandse tekst, inclusief        stencil of     1 blad (5 

                                          structuurbeeld                               fotocopie      ex.) 

                                          de verschillende weergave van marcus         stencil        1 blad 



                                          10:33-34 in de vertalingen 

                                          de zes onderdelen van het verhaal naar       stencil        1 blad 

                                          marcus naar de volgorde waarin ze in het 

                                          verhaal van mattheus voorkomen 

                                          die komposition des matthaeusevangeliums     stencil        3 bladen 

                                                                                                      (in 

                                                                                                      2-voud) 

                                          euaggelion kata mattaion 25:31-46            stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          hij is niet te veel, maar te weinig          manu           5 bladen 

                                          overheid (mattheus 27,11b-14) 

                                          ho de iesous estathe emprosthen tou          stencil        1 blad 

                                          hegemonos griekse tekst 

                                          IV .... en ten derden dage zal hij           doorslag       41 bladen 

                                          opgewekt worden! ... de finale van het 

                                          evangelie (mattheus 27:55 - 28:20) 

                                          IV.... en ten derden dage zal hij            stencil        47 

                                          opgewekt worden, hoofdstuk 27:55 tot                        bladzijden 

                                          28:20, de finale van het evangelie, hij                     dubbelzijd 

                                          is opgewekt gelijk hij gezegd  heeft,                       ig 

                                          inleiding                                                   gestencild 

                                          jezus echter stond voor de stadhouder        copie          1 blad 

                                          josua 2:19, 2 samuel 1:16, 2 koningen        stencil        1 blad 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          2:31-33 hebreeuws en diverse vertalingen 

                                          lucas 15:1-10 griekse tekst                  stencil        1 blad 

                                          lucas 15:11-32 griekse tekst                 stencil        2 bladen 

                                          lucas 6:47-49 = mattheus 7:24-27             stencil        1 blad 

                                          marcus 1-16-20 en over 'paradidonai'         stencil        1 blad 

                                          marcus 14:1-11 griekse tekst                 stencil        1 blad 

                                                                                                      1 blad (2 

                                                                                                      ex.) 

                                          marcus 15:2-15 griekse tekst                 stencil        1 blad 

                                          marcus 1:1-0 het optreden van johannes       stencil        1 blad 

                                          de doper griekse tekst en inleiding op 

                                          blz 20b 

                                          matthaeus 26-1-16 duitse tekst               stencil        1 blad (2 



                                                                                                      ex.) 

                                          matthaeus 27:55-28:20 duitse tekst           stencil        3 bladen 

                                          matthaeus 27:55-28:20 duitse vertaling       stencil        3 bladen 

                                          matthaeus 27:55-61 naast marcus 15:40-47     twee           2 bladen 

                                          grieks en nederlands                         tegenover 

                                                                                       elkaar 

                                                                                       geplakte 

                                                                                       a-4 tjes 

                                          matthaeus 27:62-66                           stencil        1 blad 

                                          matthaeus 28:1-10 naast marcus 16: 1-8       stencil        2 bladen 

                                          mattheus 11:25-30 (kolometrie a m            stencil        5 bladen 

                                          brouwer) 

                                          mattheus 12:1-21 naast marcus 2:23-3:12      stencil        2 blad (2 

                                          griekse tekst                                               setjes) 

                                          mattheus 12:1-8 naast marcus 2:23-28         stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 12:9-14 naast marcus 3:1-6          stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 14:1-13 naast marcus 6:14-34        stencil        1 blad 

                                          behandeling en nederlandse tekst 

                                          mattheus 14:1-134 naast marcus 6:14-34       stencil en     2 bladen 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          griekse tekst                                manu, ook      (enkele 

                                                                                       in             niet 

                                                                                       verkleinin     geheel 

                                                                                       g              identieke 

                                                                                       fotocopie      setjes) 

                                          mattheus 14:1-14 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 14:1-5 naast marcus 6:14-20         stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 14:12-14 naast marcus 6:29-34       stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 14:15-21 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 14:15-21 naast marcus 6:35-43       stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 14:22-33 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 14:22-33 naast marcus 6:45-52       stencil        1 blad 



                                          griekse tekst 

                                          mattheus 14:34-36 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 14:34-36 naast marcus 6:53-56       stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 14:6-11 naast marcus 6:21-28        stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 15:1-20 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 15:1-20 naast marcus 7:1-23         stencil        3 bladen 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 15:21-28 en 29-31 naast marcus      type- en       1 blad 

                                          7:24-30 en 31-37 nederlandse  tekst met      plakwerk       (het 

                                          blokjes, een graeciserende weergave                         origineel) 

                                          mattheus 15:21-28 en 29-31 naast marcus      stencil        1 blad (3 

                                          7:24-30 en 31-37 nederlandse  tekst met                     ex.) 

                                          blokjes, een graeciserende weergave... 

                                          mattheus 15:21-28 met notitie over           stencil        1 blad 

                                          liturgisch gebruik van deze pericope 

                                          mattheus 15:21-31 naast marcus 7:24-37       stencil        3 bladen 

                                          griekse tekst 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i054                          mattheus 15:21-31 naast marcus 7:24-37       stencil en     1 blad 

                                          griekse tekst                                manu 

                                          mattheus 15:29-31 naast marcus 7:31-37       stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 15:32-39 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 15:32-39 naast marcus 8:1-10        stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 16:1-12 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 16:1-12 naast marcus 8:11-21        plakwerk       1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 16:13-20 naast marcus 8:27-30       stencil en     1 blad 

                                          griekse tekst                                onderstrep 

                                                                                       ingen 

                                          mattheus 16:21-28 (kolometrisch)             stencil        1 blad 

                                          mattheus 16:21-28 (kolometrisch) griekse     stencil en     1 blad (2 

                                          tekst                                        onderstrep     ex.) 

                                                                                       ingen 



                                          mattheus 16:21-28 naast marcus 8:31-9:1      stencil        2 bladen 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 16:21-28 naast marcus 8:31-9:1      stencil        1 blad 

                                          griekse tekst en justinus martyr 

                                          mattheus 17:22-23 naast marcus 3:30-32       stencil        1 blad (3 

                                          en lucas 9:43b-45 griekse tekst                             ex.) 

                                          mattheus 17:24-27 en een overzicht van       stencil        1 blad 

                                          complex mattheus 17:22-20:16 

                                          mattheus 18:1-9 eerste deel van de           stencil        1 blad 

                                          gemeente-rede griekse tekst 

                                          mattheus 18:10-14 naast lucas 15:3-7         stencil        1 blad 

                                          (het verdwaalde schaap, het verloren 

                                          schaap) 

                                          mattheus 18:15-20 derde deel van de          stencil        1 blad 

                                          gemeente-rede griekse tekst 

                                          mattheus 18:23-35 griekse tekst met          stencil        1 blad 

                                          nederlandse structuuraanwijzingen 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i054                          mattheus 18:23-35 in de latijnse             stencil        1 blad 

                                          vertaling van beza.....met nederlandse 

                                          structuuraanwijzingen 

                                          mattheus 18:23-35 in de latijnse             stencil        1 blad 

                                          vertaling van sebastian castellio...met 

                                          nederlandse structuuraanwijzingen 

                                          mattheus 18:23-35 ned.tekst met              stencil        1 blad 

                                          nederlandse structuuraanwijzingen 

                                          mattheus 19:1-20:16 met bespreking           stencil        1 blad 

                                          structuur 

                                          mattheus 1:1-17 griekse tekst                stencil        1 blad 

                                          mattheus 1:16                                stencil        1 blad 

                                          mattheus 1:18-25 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 20:17-19 (de derde aankondiging     stencil        1 blad 

                                          van hetgeen zal geschieden) bespreking 

                                          structuur 

                                          mattheus 20:20-23 naast marcus 10:35-40      stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 20:24-28 naast marcus 10:41-45      stencil        1 blad 



                                          en lucas 22:24-27 griekse tekst 

                                          mattheus 20:29-34 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 20:29-34 naast marcus 10:46-52      stencil        1 blad 

                                          en lucas 18:35-43 griekse tekst 

                                          mattheus 21:1-11 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 21:23-27 naast marcus 11:27-33      stencil        1 blad 

                                          , en mattheus 21:28-32 griekse tekst 

                                          mattheus 22:41-46 naast marcus 12:35-37a     stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 26:1-16 naast marcus 14:1-11        stencil        3 bladen 

                                          griekse tekst 

                                                                                       stencil        3 bladen 

                                                                                       met            (2 setjes) 

                                                                                       onderstrep 

                                                                                       ingen 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i054                          mattheus 26:1-5 naast marcus 14:1-2          stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 26:14-16 naast marcus 14:10-11      stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 26:17-29 griekse tekst (alleen      stencil        1 blad 

                                          vs 20-25 en een parallele tekst vs 

                                          17-21) 

                                          mattheus 26:30-56 geneteto to thelema        stencil        1 blad 

                                          sou ; waarvan 'erste perikope' mattheus 

                                          26:30-35 naast markus 14:26-31 

                                          mattheus 26:36-46 naast markus 14:32-46      stencil en     2 bladen 

                                          griekse tekst                                strepen 

                                          mattheus 26:57-75 naast markus 14:53-72      stencil en     2 bladen 

                                          griekse tekst                                strepen 

                                          mattheus 26:6-13 naast marcus 14:3-9         stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 27:27-31 naast marcus 15:16-20      copie          1 blad 

                                          synopsis van lietzmann? 

                                          mattheus 27:27-31 synoptisch,                plakwerk       1 blad 

                                          kolometrisch (naast marcus 15:16-20 

                                          griekse tekst (met nederlandse 



                                          aanwijzingen) 

                                          mattheus 27:27-37 = marcus 15:16-26          stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 27:38-44 = marcus 15:27-32          stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          mattheus 27:38-44 naast marcus 15:27-32      stencil        1 blad (5 

                                          griekse tekst                                               ex.) 

                                          mattheus 27:55-28:20 nederlandse tekst       stencil        3 bladen 

                                          mattheus 27:55-61 en parallellen griekse     stencilk       1 blad 

                                          tekst 

                                          mattheus 27:55-61 griekse tekst              stencilk       1 blad 

                                          mattheus 27:55-61 griekse tekst waarna       plakwerk       1 blad 

                                          27:62-66 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i054                          mattheus 28:1-10 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 28:1-10 griekse tekst en            stencil        1 blad 

                                          parallellen 

                                          mattheus 28:11-15                            stencil        1 blad 

                                          mattheus 28:11-15 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 28:16-20                            stencil        1 blad 

                                          mattheus 28:16-20 griekse tekst              stencil        1 blad 

                                          mattheus 2:1-12 griekse tekst                stencil        1 blad 

                                          mattheus 2:13-23 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 3:1-15 griekse tekst                stencil        1 blad 

                                          mattheus 3:1-4:17                            stencil        3 bladen 

                                                                                                      (3 setjes) 

                                          mattheus 4:12-17                             stencil        1 blad 

                                                                                                      (3x) 

                                          mattheus 4:18-22                             stencil        1 blad 

                                          mattheus 4:18-22 en 'hoi matetai'/'hoi       stencil        1 blad 

                                          dodeka..' 

                                          mattheus 4:23-25 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 4:23-25 naast marcus 1:39 en        stencil        1 blad 

                                          marcus 3:7-12 

                                          mattheus 5-7 (fragment) uit een              plakwerk       1 blad 

                                          duits-engelse synopsis 

                                          mattheus 5:1-2 en 3-12 met                   plakwerk       1 blad 



                                          randverbindingen 

                                          mattheus 5:1-2 griekse tekst                 stencil        1 blad 

                                          mattheus 5:1-20 in vier pericopen            stencil        1 blad 

                                          verdeeld 

                                          mattheus 5:13-16 en 5:17-20 griekse          stencil        1 blad 

                                          tekst 

                                          mattheus 5:13-16 o.m. uit duits/engelse      plakwerk       1 blad 

                                          synopsis 

                                          mattheus 5:13-16 uit duits/engelse           plakwerk       1 blad 

                                          synopsis 

                                          mattheus 5:17vv beproeving kolometrie?       stencil        1 blad 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i054                          mattheus 7:24-27 = lucas 6:47-49             stencil        1 blad 

                                          mattheus 7:24-27 = lucas 6:47-49 grieks      stencil        1 blad 

                                          met vertalingen kbs en nbg groot nieuws 

                                          mattheus 8:1 - 9:34 therapeuoon pasan        stencil        5 bladen 

                                          noson kai pasan malakian en tooi laooi 

                                          mattheus 9:35-38 griekse tekst               stencil        1 blad 

                                          mattheus 9:35-38 naast marcus 6:6b en        stencil        1 blad 

                                          marcus 6:34 

                                          oratio dominica mattheus 6, lucas 11         stencil        1 blad 

                                          griekse tekst 

                                          overzicht van de compositie van het          stencil        1 blad 

                                          evangelie naar mattheus 

                                                                                       stencil,       1 blad 

                                                                                       manu 

                                          pericopenindeling mattheus                   copie          1 blad 

                                          beeldstructuur van prof drs d eckhart                       dubbelzijd 

                                          naar gegevens van breukelman                                ig 

                                          psalm 103 hebreeuws en buber                 stencil        2 bladen 

                                          psalm 62  hebreeuws en buber                 stencil        1 blad 

                                          psalm 72 (2) hebreeuws en buber              stencil        1 blad (2 

                                                                                                      ex.) 

                                          verklaring van de drie laatste               doorslag       9 bladen 

                                          hoofdstukken van het evangelie naar 

                                          mattheus, inleiding 

            i055                          de moeder van de zonen van zebedeus, een     stencil        12             1973 



                                          exegese van mattheus 20:17-34, voor wim 

                                          barnard, (28 oktober 1973) 

                                          griekse teksten van mattheus 20: 17-19,      typewerk       14 

                                          en parallellen, en commentaar                en manu 

                                          griekse teksten van mattheus 20: 20-23,      typewerk       2 

                                          en parallel 

                                          griekse teksten van mattheus 20: 24-28,      typewerk       2 

                                          en parallellen, en handgeschreven            en manu 

                                          commentaar v.a. vs 20 
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            i055                          lezing za 12 oktober 1974: de lezer is       manu           9 bladen       1974 

                                          geen hoorder meer 

                                          mattheus 18:23-35 handgeschreven studie      manu           26 blz 

                                                                                                      (dubbelzij 

                                                                                                      dig 

                                                                                                      beschreven 

                                                                                                      bladen) 

                                          mattheus 18:23-35 ned. vertaling met         stencil        2 (enkele 

                                          onderstrepingen, gevolgd door griekse                       malen) 

                                          tekst 

                                          mattheus 19:1-20:16, zie wij hebben          manu           1 

                                          alles verlaten en zijn u gevolgd 

                                          mattheus 20: 17-19, commentaar               manu           3 

                                          mattheus 20: 20-28 en 20: 29-34              manu           2 

                                          commentaar 

                                          mattheus 20:17-25:46 schematisch             manu           1 

                                          mattheus 20:17-34 schematisch                manu           1 

                                          mattheus 25: 1-13 (11 december 1955,         manu           2              1955 

                                          bediening van de doop) 

                           mattheus       biblische theologie. het evangelie naar      getypt         1              1968 

                           3,1 -          mattheus als 'die heilsbotschaft vom 

                           25,46          knigtum' 

                                                                                                                     1968? 

                                                                                                                     1972 

                                                                                                                     ? 

                                                                                                      2              ? 

                                                                                                      3              ? 



                                                                                                      blad 1: 3x     ? 

                                                                                                      / blad 2: 

                                                                                                      3x 

                                                                                       getypt +       1              ? 

                                                                                       manu 

                                                                                       getypt en      1              ? 

                                                                                       manu 
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            i055           mattheus       biblische theologie. het evangelie naar      getypt+        19             ? 

                           3,1 -          mattheus als 'die heilsbotschaft vom         manu 

                           25,46          knigtum' 

                                                                                                      4              ? 

                                                                                       getypt,        3              1968 

                                                                                       met manu 

                                                                                       wijziginge 

                                                                                       n 

                                                                                       manu           1              ? 

                                                                                                                     onbekend 

                                                                                                      15 waarvan     1977 

                                                                                                      enkele 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 

                                                                                                      2              ? 

                                                                                                      3              1972 

                                                                                                      5              1972 

                                                                                       manu,          1              ? 

                                                                                       tabblad 

                                                                                       stencil        1              1972 

                                                                                                                     ? 

                                                                                                      1 blad (3      1972 

                                                                                                      exemplaren 

                                                                                                      ) 

                                                                                                      13             ? 

                                                                                                      18             ? 

                                                                                                      2              ? 

                                                                                                      3              ? 



                                                                                       tabblad        1              ? 

                                                                                       tabblad,       1              ? 

                                                                                       manu 

            i056                          biblische theologie dritter teil, die        stencil        120 bladen 

                                          theologie des matthaeus, to euaggelion 
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                                          tes basileias, hoofdstuk III 

                           mattheus       b. mattheus 26,17- 29 de tweede pericoop     getypt         21             ? 

                           tweede         van het eerste hoofddeel 

                           gedeelte,      als het nu avond was geworden lag hij 

                           afl.3,         aan met de twaalf discipelen 

                           hoofdstuk 

                           II, die 

                           heilsbotsc 

                           haft... 

                                          beza over hoi de edistasan in matth          fotocopie      1              ? 

                                          28,17 

                                          bijbelse theologie, derde deel. de           manu           1              1992? 

                                          theologie van de evangelist mattheus, 

                                          tweede gedeelte (afl.2). het evangelie 

                                          naar mattheus als to euangelion tes 

                                          basileias, die heilsbotschaft vom 

                                          knigtum 

                                          de commentaar op de evangelien van           getypt         2              ? 

                                          martin bucer 

                                          de ouverture                                 manu           1              1992 

                                                                                                      2 

                                          de vrouw (en de mannen!) in het              getypt         1 

                                          lijdensverhaal 

                                                                                       manu,          5              1992 

                                          de vrouw en de mannen in het verhaal van     manu           1              1992 

                                          de mannen 

                                          evangelium cp. xxviii. 142                   fotocopie      2              ? 

                                          het eerste hoofddeel van het                 getypt         1              ? 

                                          lijdensverhaal 26, 1-56 de derde 

                                          pericoop 26, 30-56 het eerste gedeelte 

                                          26, 3035 



                                          het eerste hoofddeel van het                 getypt         1              ? 

                                          lijdensverhaal 26, 1-56 de derde 

                                          pericoop 26, 30-56 het tweede gedeelte 
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                                          26, 36-46 

                                          het eerste hoofddeel van het                 getypt         2              ? 

                                          lijdensverhaal 26,1-56. de derde 

                                          pericoop 26, 30-36. het derde gedeelte 

                                          26, 45-56 

                                          het vierde cahier verklaring van de drie     getypt         9              ? 

                                          laatste hoofdstukken van het evangelie 

                                          naar mattheus. mattheus 26,1-28,20 het 

                                          lijdensverhaal (26,1-27,54) en de finale 

                                          (27,55-28,20) inleiding. de drie 

                                          aankondigingen 

                                          ho de jesous estathe emprosthen ton          fotocopie      1              ? 

                                          hegemonos 

                                                                                       manu           1              ? 

                                          Hoofdstuk I, die heilsbotschaft vom          manu met       8              1992? 

                                          knigtum als lijdensverhaal. inleiding:      hier en 

                                          de aankondiging van het lijden en de         daar 

                                          compositie van het lijdensverhaal            griekse 

                                                                                       tekst 

                                                                                       tussengevo 

                                                                                       egd 

                                          Hoofdstuk I, die heilsbotschaft vom          getypt         3              ? 

                                          knigtum als lijdensverhaal. paragraaph 

                                          1 de aankondiging van het lijden en de 

                                          compositie van het lijdensverhaal 

                                          jeremia 32                                   fotocopie      2              ? 

                                          josua 2,19; 2samuel 1,16;                    getypt         1              ? 

                                          2koningen2,31-33 

                                          matthaus 27,55 - 28,20                       getypt         3              ? 

                                          mattheus 1, 1-17                             getypt         1 

                                          mattheus 26, 14-16 en marcus 14, 10-11,      fotocopie      1              ? 

                                          met eraan vastgeplakt: mattheis 27,1-10 

                                          (nestle-aland) en handelingen 1,15-26 



                                          mattheus 26, 30-56                           getypt         1              ? 
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            i056           mattheus       mattheus 26, 45-50                           getypt         1              ? 

                           tweede 

                           gedeelte, 

                           afl.3, 

                           hoofdstuk 

                           II, die 

                           heilsbotsc 

                           haft... 

                                          mattheus 26, 57-75  en  marcus 14, 53-72     getypt         2              ? 

                                          mattheus 26,1 - 28,20 overzicht van de       getypt         3              ? 

                                          compositie 

                                          mattheus 26,1-16  als jezus nu te            getypt         26             ? 

                                          bethanie was ... 

                                          mattheus 26,1-16  de eerste pericoop van     getypt         1              ? 

                                          het eerste hooddeel 

                                          mattheus 26,14-16; marcus 14,10-11;          fotocopie      2              ? 

                                          lucas 22,3-6; handelingen 1,15-26 

                                          mattheus 26,17- 29 de tweede pericoop        getypt         1              ? 

                                          van het eerste hoofddeel 

                                          mattheus 27, 1-10 (nestle aland);            fotocopie      1              ? 

                                          handelingen 1,15-26 

                                          mattheus 27, 1-10  en  marcus 15, 1          getypt         1              ? 

                                          mattheus 27, 1-10; marcus 15, 1; lucas       fotocopie      1              ? 

                                          23, 1-2 

                                          mattheus 27, 11-14                           fotocopie.     6              ? 

                                          mattheus 27, 11-26                           getypt         3              ? 

                                          mattheus 27, 27-31 en marcus 15, 16-20t      getypt         1              ? 

                                          mattheus 27, 27-37 en marcus 15, 16-26       getypt         1              ? 

                                          mattheus 27, 38-44 en marcus 15, 27-32       getypt         1              ? 

                                          mattheus 27,55 - 28,20                       getypt         8              ? 

                                          mattheus 27,55 - 61                          getypt         1              ? 

                                          paragraph 1  het eerste hoofddeel van        getypt         1              ? 

                                          het lijdensverhaal. mattheus 26,1-56 

                                          (met5 de drie pericopen 26,1-16 
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                                          26,17-29  26,30-56) de arrestatie van 

                                          jezus door het sanhedrin 

                                          secharja 11, 4-12                            fotocopie      1              ? 

            i057                          handgeschreven studie rond marcus            manu           5 

                                          (opbouw evangelie) 

                                          het bijzondere van de laatste van de         stencil        1 

                                          vijf overgangen 

                                          hoe mattheus omgaat met de teksten van       manu           5 

                                          marcus (in punten I t/m V) 

                           mattheus       (barth), * 47. der mensch in seiner          copie          2 

                           26:1-28:20     zeit, blz 603 en 604 

                           , II (III 

                           is 

                           doorgestre 

                           ept), 1979 

                                          27:11-26 samenvatting van exegese van        manu           3 blz 

                                          mattheus 27:11-26 als gegeven in eerste 

                                          cahier 'schriftlezing' 

                                          aanzet *1 mattheus 26:1-56 kai o huios       manu           1 

                                          tou anthropou paradothesetai tois 

                                          archiereusin kai grammateusin 

                                          aanzet *2 mattheus 26:57-75 de               manu           1 

                                          ter-dood-veroordeling van jezus door het 

                                          sanhedrin 

                                          aanzet *3 mattheus 27:1-54 kai               manu           1 

                                          paradosousin auton tois ethnesin eis to 

                                          empaidzai kai matigosai kai 

                                          stau(ro)tosai 

                                          aanzet *4 mattheus 27:55-28:20 kai tei       manu           1 

                                          tritei hemerai egerthesetai 

                                          b. mattheus 26:17-29 de tweede pericoop      stencil        3 

                                          van het eerste hoofddeel, als het nu 

                                          avond was geworden lag hij aan met de 

                                          twaalf discipelen (v. 20) 
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            i057           mattheus       beza mattheus 26, blz 122-123                copie          2 

                           26:1-28:20 

                           , II (III 

                           is 

                           doorgestre 

                           ept), 1979 

                                          blz -37- met mattheus 26:17-19 m.p.          stencil        1 

                                          cohen (?), in harmoniam, mattheus 26,        copie          6 

                                          blz 299-305 

                                          commentaar bij blad 9 ten behoeve van de     manu           1 

                                          uitgave cahier ouverture 

                                          conzelmann charis, blz 379                   copie          1 

                                          conzelmann eucharisteo blz 399-402           copie          4 

                                          das prinzip der bibeluebersetzung            stencil        1 

                                          de commentaar op de evangelien van           stencil        2 

                                          martin bucer                                                (genummerd 

                                                                                                      ) 

                                          de zwaan, inleiding I hoofdstuk VI,          copie          8 

                                          mattheus 

                                          derde hoofddeel van het lijdensverhaal       stencil        3 

                                          mattheus 27:1-54 derde          gedeelte 

                                          (27:38-54) eerste pericoop (27:38-44) 

                                          griekse tekst, en duits, en latijn 

                                          derde hoofddeel van het lijdensverhaal       stencil,       2 

                                          mattheus 27:1-54 derde          gedeelte     manu 

                                          (27:38-54) tweede pericoop (27:45-54) 

                                          griekse tekst en commentaar 

                                          derde hoofddeel van het lijdensverhaal       manu en        2 

                                          mattheus 27:1-54 tweede gedeelte             stencil 

                                          (27:27-37) eerste pericoop (27:27-31) 

                                          griekse tekst en handgeschreven 

                                          commentaar op apart blad 

                                          derde hoofddeel van het lijdensverhaal       stencil        1 

                                          mattheus 27:1-54 tweede gedeelte 
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                                          (27:27-37) tweede pericoop (27:32-37) 

                                          griekse tekst 

                                          die komposition des matthaeusevangeliums     stencil        3 

                                          die leidensgeschichte uit een                copie          5 

                                          concordans, blz 231-235 

                                          drie stellingen w.o. tweemaal een vrouw      manu           1 

                                          op tijd ter plaatse en twee maal een man 

                                          op tijd ter plaatse 

                                          een globaal 'overzicht van de                stencil        1 

                                          compositie' van het verhaal 'van het 

                                          evangelie naar mattheus' 

                                          eerste blad van 'het lijdensverhaal van      stencil        2 (x1) 

                                          mattheus, mattheus 26:1-27:54 inleiding 

                                          1. de aankondiging van het lijden 

                                          excurs over judas iskariot in het            manu,          1 

                                          verhaal van mattheus                         plakwerk 

                                          griekse en nederlandse teksten mattheus      stencil        10 

                                          26:1-16 en parallellen 

                                          griekse tekst mattheus 26:30-35 m.p.         typewerk       1 

                                          griekse teksten als eerder in deze           stencil        13 

                                          ordner gepresenteerd 

                                          harmonia evangelica, blz 691/692,            copie          3 

                                          693/694,695/696 

                                          het eerste hoofddeel van het                 plakwerk       2 

                                          lijdensverhaal 26:1-56, de derde             en copieen 

                                          pericoop 26:30-56 het tweede gedeelte        daarvan 

                                          26:36-46 

                                          hoofdstuk 23 van?... uit?...                 copie          1 

                                          inleiding                                    manu           3 bladen 

                                          joan. calvini comment. blz 286, 287          copie          3 

                                          judas iskariot                               stencil        8 

                                          knipsels aan binnenkaft ordner: over         copie          1 

                                          'abendmal', met nederlandse vertaling 

                                          lucas 22:14-38 griekse tekst volgens blz     copie          2 
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                                          133 



                                          lucas 23:1-25                                manu           2 

                                          maandag 16 maart 1992 over mattheus'         manu           1 

                                          vormgeving 

                                                                                                      6              1992 

                                          mattheus 26:1-16 erasmus 1516                copie          1 

                                          mattheus 26:1-28:20 hij moet veel            stencil        1-6, 9-10 

                                          lijden..., inleiding 

                                          mattheus 26:17-19                            stencil,       9 

                                                                                       manu 

                                          mattheus 26:17-30 (niet 26:17-29!) toch      manu           5 

                                          wel? 

                                          mattheus 26:20-25 met veel omgevende         copie          1 

                                          handgeschreven tekst 

                                          mattheus 26:20-25 omgeven door               stencil.       1 

                                          handgeschreven commentaar                    manu 

                                          mattheus 26:26-28                            manu           2 

                                          mattheus 26:26-29                            manu           2 

                                          mattheus 26:30-56, griekse tekst met         stencil        6 

                                          regieaanduidingen 

                                          mattheus 26:47-52                            stencil        3 

                                          mattheus 26:57-75 het tweede hoofddeel       stencil        5 

                                          van het lijdensverhaal (een pericoop), 

                                          griekse teksten 

                                          mattheus 27:1-54 het derde hoofddeel van     stencil        2 

                                          het lijdensverhaal  27:1-2 inleiding 

                                          27:3-26 het eerste gedeelte van het 

                                          derde hoofddeel (griekse teksten) 

                                          mattheus 27:11-26 ho de jesous estathe       stencil        15 

                                          emprosthen tou hegemonos 

                                          mattheus 27:55-28:20 de finale van het       stencil,       12 

                                          evangelie, teksten met aantekeningen         manu 

                                          mattheus teksten herhaling van wat           stencil        16 

                                          eerder in de ordner voorkwam 
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            i057           mattheus       nr 306 uit een concordans, blz 426-428       copie          3 

                           26:1-28:20 

                           , II (III 



                           is 

                           doorgestre 

                           ept), 1979 

                                          nr 307 van viertalige concordans, met        copie          1 

                                          bijgeschreven commentaar, mattheus 26, 

                                          14-16 m. p. 

                                          nr 309 uit een concordans mattheus           copie          1 

                                          26:17-20 met lucas 22:7-14 

                                          nr 311 uit een concordans , blz 437          copie          1 

                                          nr 330 uit een concordans bij matth.         copie          1 

                                          26:36-46 

                                                                                                      3 

                                          overzicht van parallelle teksten             copie          12 

                                          presentatie griekse tekst met                stencil        1 

                                          leestekenen marcus 15:2-15 

                                          presentatie griekse tekst met                copie          1 

                                          leestekenen mattheus 27:11-26 

                                          punten ter bespreking bij het thema 'het     manu           10 

                                          verhaal van mattheus als eenheid van                        genummerde 

                                          compositie'                                                 (soms 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig 

                                                                                                      beschreven 

                                                                                                      ) bladen 

                                                                                                      waarna 6 

                                                                                                      ongenummer 

                                                                                                      d 

                                          sorteerblad 'eerste pericoop van het         manu           1 

                                          eerste hoofddeel, 26:1-16 het derde 

                                          (doorgestreept, waarboven geschreven: 

                                          tweede) cahier over DE THEOLOGIE VAN DE 
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                                          EVANGELIST MATTHEUS, mattheus 26:1-28:20 

                                          sorteerblad 27:1-2, 27:3-10  derde           manu           1 

                                          hoofddeel - eerste gedeelte, eerste 

                                          pericoop van het eerste gedeelte 

                                          sorteerblad groen: mattheus 26:1-16,         manu           1 



                                          teksten en vertalingen en commentaren 

                                          sorteerblad mattheus 26:17-29  tweede        typewerk       1 

                                          pericoop van het eerste hoofddeel 

                                          sorteerblad met daarop getypt: 26:47-56      typewerk       1 

                                          sorteerblad waarop geschreven:               manu           1 

                                          vergelijking van mattheus 26:17-29 met 

                                          lucas 22:7-38 

                                          sorteerblad waarop getypt: 26:30-35          typewerk       1 

                                          sorteerblad waarop getypt: 26:30-56,         typewerk       1 

                                          derde pericoop van het eerste hoofddeel 

                                          sorteerblad waarop getypt: 26:36-46          typewerk       1 

                                          sorteerblad waarop getypt: 26:57-75, het     manu           1 

                                          tweede hoofddeel (een pericoop) 

                                          sorteerblad waarop getypt: 27:11-26          typewerk       1 

                                          derde hoofddeel - eerste gedeelte tweede 

                                          pericoop van het eerste gedeelte 

                                          sorteerblad waarop getypt: 27:27-31          typewerk       1 

                                          derde hoofddeel - tweede gedeelte eerste 

                                          pericoop van het tweede gedeelte 

                                          sorteerblad waarop getypt: 27:32-37          typewerk       1 

                                          derde hoofddeel - tweede gedeelte tweede 

                                          pericoop van het tweede gedeelte 

                                          sorteerblad waarop getypt: 27:38-44          typewerk       1 

                                          derde hoofddeel - derde gedeelte eerste 

                                          pericoop van het derde gedeelte 

                                          sorteerblad waarop getypt: 27:45-54          typewerk       1 

                                          derde hoofddeel - derde gedeelte tweede 

                                          pericoop van het derde gedeelte 

                                          sorteerblad: afsluiting van de               manu           1 
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                                          bespreking van het eerste hoofddeel van 

                                          het lijdensverhaal, judas iskariot, de 

                                          mannen! en de vrouw enz. 

                                          sorteerblad: hoofdstuk II * 2, exegese       manu           1 

                                          van mattheus 26:1-2, drie versies 

                                          syrische (?) en engelse versie mattheus      copie          2 

                                          26, 1-18 



                                          syrische (?) versie van.... blz 37-38        copie          2 

                                          tischendorf septima maior 1859 blz           copie          8 

                                          138-141, 170, 177-179 

                                          trefwoord de uit een woordenboek, blz        copie          1 

                                          284 

                                          trefwoord dzume uit een woordenboek, blz     copie          1 

                                          905 

                                          trefwoord eulogeo blz 757-761                copie          5 

                                          trefwoord ginomai blz 165-166                copie          2 

                                          (lisowsky?) 

                                          uitvouwblad met mattheus 26:1-16 met         plakwerk       1 

                                          parallellen 

                                          versio syriaca cum interpretatione           copie          2 

                                          latina 

                                          vroegere versie I. mattheus 26:1-56, het     stencil        15 

                                          eerste hoofddeel van het lijdensverhaal 

                                          met drie gedeelten: 26:1-16  26:17-29 

                                          26:30-54 

                                          we zien hier mattheus drie dingen doen       manu           5 

            i058                          bladzijden uit 'the legends of the jews'     stencil        10             1992 

                                          gerrit a de groot, brief en verhaal          stencil        9              1992 

                                          gerrit a de groot, dankwoord op het          stencil        4              1992 

                                          feest bij mijn 25-jarig predikantschap 

                                          op 1 oktober 1992 in de adventkerk in 

                                          den haag 

                                          roel oost, toespraak 'na dertig jaar         stencil        5              1992 

                                          mondelinge overlevering...' op 9 oktober 
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                                          1992 

                                          toespraak in boekhandel donner op            manu           5              1992 

                                          vrijdag 9 oktober 1992 

                           mattheus       *2 in de 'heilsbotschaft vom koenigtum'      manu           12 

                           III de         gaat het over 'de vervulling van alle 

                           vervulling     gerechtigheid' (aankondiging...) 

                           van alle 

                           gerechtigh 

                           eid 



                           3:1-25:46 

                           het 

                           verhaal 

                           over de 

                           koning als 

                           richter 

                                          beispiel, gn 47: 7-10                        stencil en     1 

                                                                                       manu 

                                          blz -26- tot -37- van?                       stencil        12 

                                          das prinzip der bibeluebersetzung            stencil        1 

                                          elberfelder bibel matthaeus 24-26 blz        copie          2 

                                          726/727, 728/729 

                                          foto van huis van leendert, simonshaven      ansichtkaa     1 

                                          (geplakt aan binnenkaft ordner i058)         rt 

                                          griekse teksten mattheus 12:1-15             stencil        5 

                                          herder bibel matthaeus 25-26 blz 30/31       copie          1 

                                          hermann menge matthaeus 25-26 blz            copie          1 

                                          48/4930/31 

                                          hoofdstuk IV de kolometrie als grondslag     drukwerk       16 bladen 

                                          van de exegese (II) een verklaring van 

                                          mattheus 27: 11-26 jezus echter stond 

                                          voor de stadhouder 

                                          jezus echter stond voor de stadhouder,       drukwerk       1 

                                          pericoop met leestekenen 

                                          luther das neue testament 1522 aus der       copie          2 
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                                          bibel 1546, blz 114-115, en 116-117 

                                          luthers uebersezung des neuen testaments     copie en       1 

                                          uit w.a. die deutsche bibel 6.band mit       manu 

                                          acht tafeln, en aantekening over otto 

                                          albrecht 

                                          matthaeus 27:11-26 (duitse versie) en        manu           6 

                                          behandeling van deze pericoop 

                                          mattheus 1:18-2:23 grieks naast              drukwerk       3 bladen 

                                          nederlandse vertaling 

                                          opzet lezing 1 mei 1989 miskotte-groep       manu           3              1989 

                                          theol. instituut thema: man en vrouw in 



                                          het evangelieverhaal van mattheus 

                                          opzet lezing 22 mei 1989 mniskotte-groep     manu           3              1989 

                                          theol. instituut man en vrouw bij 

                                          mattheus 

                                          opzet schlesswick montag 17 august 1992      stencil        5              1992 

                                          pilatus de stadhouder                        manu           3 

                                          schlatter, matthaeus 25-26, blz 66/67,       copie          2 

                                          68/69 

                                          sorteerblad met de tekst: rotterdam st       manu           1 

                                          laurenskerk 10 mei 1992 drie uur, de 

                                          vrouw en de mannen in het verhaal van 

                                          mattheus (judas!) 

                                          tafel V                                      origineel      1 

                                                                                       plakwerk 

                                          tafel V (weimarer ausgabe, die deutsche      copie          1 

                                          bibel 12 baende 1906-1961) 

                                          uit  'die deutsche bibel' band 4 s. 288f     copie          1 

                                          uit: D. Martin Luther, Die ganze Heilige     copie          2 

                                          schrift deutsch... der erste teil von 

                                          'summarien...' 

                                          zuercher bibel matthaeus 25-26, blz          copie          1 

                                          42/43 

            i059           buber          4. die tage des menschen (met veel           stencil        6 
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                                          psalmteksten) 

                                          augustinus, calvijn en critici sacri         copie          60 

                                          bijbelse theologie deel I toledoth, het      stencil        1 

                                          eerste bijbelboek... inhoudsopgave in 

                                          vier hoofdstukken, concept voor 850 

                                          bladen folio 

                                          college 14 december 1974 hermeneutiek        manu           2              1974 

                                          verrassende resultaten bij mattheus 

                                          college 3 mei 1973 of 1974? rotterdam,       manu           1              1974 

                                          aangezicht tot aangezicht, in complex gn 

                                          11:27-37:1 

                                          college do 5 december 1974 het leerhuis      manu           4              1974 

                                          te rotterdam, de gerechtigheid in het 



                                          evangelie naar mattheus (vervolg) 

                                          college do 6 december 1973 of 1974?          manu           5              1974 

                                          rotterdam, hellas-israel synthese 

                                          college do 7 november 1974 het leerhuis      manu           4              1974 

                                          te rotterdam, de gerechtigheid in het 

                                          evangelie naar mattheus 

                                          college za 10 november 1973,                 manu           3              1973 

                                          hermeneutiek theologisch instituut, het 

                                          bijbelse werkelijkheidsbegrip (het 

                                          concentrische concept) 

                                          college za 13 october 1973, hermeneutiek     manu           6              1973 

                                          theologisch instituut 

                                          college za 16 november 1974 hermeneutiek     manu           1              1974 

                                          theologisch instituut, drie stapeltjes 

                                          om mee te werken (colometrie, 

                                          dikaiosune, mattheus-teksten) 

                                          college za 19 april 1975 hermeneutiek,       manu           6              1975 

                                          psalm 98, psalm 103, psalm 72 

                                          college za 21 februari 1974,                 manu           1              1974 

                                          werkgezelschap hermeneutiek 

                                          wisselwerking tussen bijbelse en 
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                                          dogmatische theologie, de spanningen 

                                          tussen schrift en traditie 

                                          college za 22 februari 1975                  manu           5              1975 

                                          hermeneutiek, quod intellegibamus 

                                          expressimus 

                                          college za 6 april 1974, werkgezelschap      manu           3              1974 

                                          hermeneutiek, *2 das sein in der tat als 

                                          ein sein in der gemeinschaft 

                                          college za 8 december 1973, hermeneutiek     manu           6              1973 

                                          theologisch instituut, het bijbelse 

                                          werkelijkheidsbegrip (het concentrische 

                                          concept) 

                                          college za 9 februari 1974,                  manu           3              1974 

                                          werkgezelschap hermeneutiek hieronymus 

                                          bijbelvertaler 



                                          college za 9 maart 1974, werkgezelschap      manu           1              1974 

                                          hermeneutiek, bultmann over soma! 

                                          de zin van het nu teruggeworpen worden       manu           3 

                                          op de tenakh 

                                          etikettenblad met: f h breukelman, die       stencil        1 

                                          kirchliche dogmatik karl barths als 

                                          hermeneutik paragraph 5 

                                          genesis 1 hebreeuwse tekst, met              copie,         6 

                                          aantekeningen                                stencil, 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago)             manu,          11 folio 

                                                                                       copie, 

                                                                                       stencil 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago); das        copie          15 

                                          abbild gottes, wildberger 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago); der        copie          17 

                                          sechste tag, ebenbild gottes 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago); etudes     copie          23 

                                          sur le recit du paradis et de la chute 

                                          dans la genese, par paul humbert, 
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                                          neuchatel 1940 chap.: 'l'imago dei' dans 

                                          l'ancient testament p 153-175 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago);            copie          12 

                                          horsst, the biblical doctrine of the 

                                          image of god (p 259-270) 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago);            copie          4 

                                          koehler, t.a.t., * 47. das wesen des 

                                          menschen. IV + anmerkungen 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago); stamm,     copie          7 

                                          die grundstelle der imago-dei-lehre, 

                                          genesis 1,26 koehler 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago); stamm,     copie          14 

                                          die imago-lehre von karl barth und die 

                                          alttestamentliche wissenschaft uit: 

                                          'antwort, festschrift zum 70. geburtstag 

                                          von karl barth', 1956 

                                          genesis 1, 24-31 (tselem, imago);            copie          19 



                                          vriezen, la creation de l'homme d'apres 

                                          l'image de dieu, leiden 1943 (blz 

                                          87-105) 

                                          genesis 1, terecht heeft barth het           manu           1 

                                          wajjomer elohim eerst afzonderlijk 

                                          besproken 

                                          genesis 1,1-2,3  bubers verdeutschung        stencil        3 

                                          genesis 1,1-2,3  hebreeuws in sprekende      stencil        3 

                                          kaders 

                                          genesis 1,1-2,3  nederlandse                 copie          3 

                                          (s?)vertaling met toelichtingen 

                                          genesis 1,1-2,3  nederlandse vertaling       stencil        3 

                                          genesis 1,26, das abbild gottes (2.teil)     copie          10 

                                          er elohim eerst afzonderlijk besproken 

                                          genesis 1,26, en ezechiel 1, 1-28a           typewerk       3 

                                          hebreeuws en buber ernaast 

                                          genesis 1,26, over weergave LXX van          manue          2 
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                                          beselem: de mens IS niet 'als god', en 

                                          ook niet 'het beeld gods' 

                                          genesis thesaurus  trefwoord br' (bara)      plakwerk       1 

                                          gn 1, 26-28 de schepping van den mens        typewerk       8 

                                          gn 1,1-2,3 hebreeuws en buber                stencil        8 

                                          gn 1,1-2,3 het scheppingsverhaal in de       manu           1 

                                          tenakh, van de tenak naar het verhaal 

                                          v.v. 

                                          gn 1,1-2,3 mensen waar zijn we? beerets      manu           1 

                                          gn 2, 1-3: tekst + buber van ex 20,          typewerk       1 

                                          8-11, ex 23,12, ex 31,12-17 

                                          gn 2, 2-3: de sabbath                        manu           3 

                                          hoofdstuk III bijbelse theologie en/in       manu           4 

                                          de geschiedenis van de theologie 

                                          ikor televisie 12 december 1974              knipsel        1              1974 

                                          stellingen van kuitert en schillebeeckx 

                                          materiaal voor 'eundem sensum alius          manu           8 

                                          aliter exprimit' , de praefatio van 

                                          hieronymus uit het jaar 383 



                                          philo en middeleeuwse joodse commentaren     copie          22 

                                          schets van het exegetische betoog over       manu           20 

                                          gn 1, 26-28 (met 6 verrassingen) 

                                          septuaginta en vulgata, en pshitta           copie          49 

                                          studie over humbert, etudes...1940           manu           6 

                                          targum bij gn 1,1-2,3, veelal met            copie,         32 

                                          aantekeningen                                manu 

                                          teksten en verklaring van genesis            stencil        10 

                                          2,4-4,25 - de bijbelse locus de homine 

                                          et de peccato 6 + 41 + 25 bladen , de 

                                          negen pericopen 

                                          teksten en verklaring van genesis            stencil        3 

                                          2,4-4,25 - de bijbelse locus de homine 

                                          et de peccato 6 + 41 + 25 bladen , 

                                          genesis 12,1-13,10 de zeven onderdelen 
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            i059           buber          teksten en verklaring van genesis            stencil        3 

                                          2,4-4,25 - de bijbelse locus de homine 

                                          et de peccato 6 + 41 + 25 bladen , 

                                          genesis 22,1-19 drie onderdelen 

                                          teksten en verklaring van genesis            stencil        29 

                                          2,4-4,25 - de bijbelse locus de homine 

                                          et de peccato 6 + 41 + 25 bladen , 

                                          hoofdstuk III aspecten van het thema 

                                                                                                      62 

                                          teksten en verklaring van genesis            stencil        6 

                                          2,4-4,25 - de bijbelse locus de homine 

                                          et de peccato 6 + 41 + 25 bladen , korte 

                                          samenvatting in zeven punten 

                                          vergelijking van gen 1,1-2,3 met exodus      typewerk       5 

                                          cap. 24-40 

                                          vertalingen van genesis 1,1-5                stencil        4 

            i060           29:19-37:1     de compositie van het grote complex          manu           2 

                                          genesis 11:27-50:26 

                                                                                       stencil,       4 

                                                                                       manu 

                                          doctoraal-college di 6 november 1979         manu           4              1979 



                                          amsterdam met these: een pericoop 

                                          functioneert binnen het geheel van het 

                                          boek 

                                          exodus 32-34 trefwoorden                     typewerk       13 

                                          genesis 25 was soll mir das erstlingtum?     manu           2 

                                          genesis 25:19 in ander handschrift           manu           3 

                                          genesis 25:19081 in ander handschrift        manu           3 

                                          genesis 25:29-34 (notities)                  manu           1 

                                                                                       typewerk       5 

                                          genesis 25:29-34 in de kolometrische         manu           1 

                                          weergave van hieronymus 

                                          genesis 25:29a                               manu           3 

                                          genesis 26, 1-33 als achtergrond van         manu           2 
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                                          genesis 26:34-33:17 

                                          genesis 26,34-28,9                           manu           1 

                                          genesis 26,34-28,9 hebreeuwse teksten        typewerk       8 

                                          genesis 26,34-28,9 trefwoorden               manu           1 

                                          genesis 26:1-33                              manu           2 

                                          genesis 26vv                                 manu           22 

                                          genesis 27 en 29: mit trug                   manu           1 

                                          genesis 27,1 izaq zegent jacob en ezau       manu           1 

                                          genesis 27,1 mi atta, wie zijt gij,          manu           9              1961 

                                          oktober 1961 

                                          genesis 28,10-22                             manu           1 

                                          genesis 28,10-22 hebr. teksten               typewerk       3 

                                          genesis 28:10-22, zie deurloo, waar          manu           1 

                                          gebeurd blz 36-46 

                                          genesis 29 hebreeuwse teksten en             typewerk       21 

                                          vertalingen 

                                          genesis 29:1-32:1 (31:55)                    manu           1 

                                          genesis 29:1-32:1 aantekening over vulga     manu           1 

                                          en europese vertalingen 

                                          genesis 29:1-32:1(31:55)                     manu           1 

                                          genesis 29:31-30:24                          manu           1 

                                          genesis 29:31-30:24 teksten en               manu           8 

                                          commentaar 



                                          genesis 30:25-43                             manu           1 

                                          genesis 30:25-43 teksten                     typewerk       4 

                                          genesis 31:1-32:1(31:55)                     manu           1 

                                          genesis 32                                   manu           9 

                                          genesis 32, 4-13  het eerste contact met     typewerk,      11 

                                          ezau, de angst, maatregelen, het gebed       manu 

                                          genesis 32, leerhuis rotterdam do 5          manu           6 

                                          april, aangezicht tot aangezicht 

                                          genesis 32, rotterdam 3 mei                  manu           2 

                                          genesis 32,4-33,20 jacobs terugkeer          typewerk,      3 

                                                                                       manu 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i060           29:19-37:1     genesis 32:1-33:17 binnen het geheel van     manu           5 

                                          genesis 25:19-37:1 

                                          genesis 33:18-35:29                          manu           1 

                                          genesis 33:18-35:29, de pericopen            manu           1 

                                          genesis 37:2-50:26 de verwekkingen van       manu           5 

                                          jacob, over jozef en zijn broeders, het 

                                          groot worden van de gezegende 

                                          hebreeuwse tekst                             copie          3 

                                          hebreeuwse tekst en commentaar genesis       manu           4 

                                          29,15-30 

                                          hebreeuwse tekst genesis 25                  stencil        13 

                                          hebreeuwse tekst gn 5 en gn 25               stencil        2 

                                          hebreeuwse tekst pseudo-jonathan en          copie          5 

                                          bespreking van targum genesis 25:29-34 

                                          het boek genesis als boek der                manu           7 

                                          contrasten! 

                                          het hoofdgedeelte genesis 26:1-33            manu           1 

                                          het hoofdgedeelte genesis 26:1-35,29         manu           1 

                                          het hoofdgedeelte genesis 26:1-35,29         manu           5 

                                          hebreeuwse tekst 

                                          hoofdstuk II (III,3) over genesis            manu           1 

                                          25:19:37:1,  genesis 32-33 32:1(2)-33:17 

                                          hoofdstuk V, t. dies sind die zeugungen      typewerk,      2 

                                          jizchaks (doorgestreepte tekst)              manu 

                                          III, sefer toledoth adam, genesis            manu           1 



                                          5:1-50:26, het 3e hoofddeel genesis 

                                          25:19-35:29 

                                          indeling genesis 25-50 door selms            manu           4 

                                          accoord 

                                          joodse studies omtrent genesis 25:29-34      copie          10 

                                          midrasj hagedool genesis 25:29-34            copie          5 

                                          vierde hoofddeel van de sta, over            manu           1 

                                          genesis 37:2-50:26 

                                          woudschoten 4 oktober ncsv                   manu           8 
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            i061           *5.Berlijn     *5. de twee gedeelten die aan de s t a       schutblad      1 

                           1987.          voorafgaan. 2 Het verhaal over haadam op 

                           Genesis        de adamah coram deo in genesis 2:4-4:24 

                           2:4-4:26 

                                          *5. de twee gedeelten die aan de s t a       manu           1 

                                          voorafgaan. I. Het scheppingsverhaal in 

                                          1:1-2:3 

                                          *6. Het scheppingsverhaal in genesis         stencil        1 

                                          1:1-2:3: gen.. 2:6 

                                          24 maart 1983 II na deze inleiding nu        manu           1              1983 

                                          gen. 2:4:4:26 

                                          4. die tage des menschen                     stencil        6 

                                          bekorah...                                   manu           3 

                                          bijbelse theologie deel I toledot,           stencil        34 

                                          hoofdstuk III, aspecten van het thema 

                                          caput decimum tertium, de hominis            copie          4 

                                          creatione & natura 

                                          das buch genesis wollen wir in diesen        manu           22 

                                          tagen lesen... 

                                          de abbreviatuur s t a                        manu           5 

                                          de abbreviatuur s t a, genesis 5:1-5:20      manu           2 

                                          als eenheid van compositie ten dienste 

                                          van de ontvouwing van een thema 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        10 

                                          peccato genesis 2:4-4:26 

                                          de s t a als de ouverture van de tenakh      manu           5 

                                          genesis 1:1-2:3: buber, sv                   stencil        6 



                                          genesis 2:4-4:26                             manu           3 

                                          genesis 2:4-4:26 haadam op de adamah         stencil        25 

                                          coram deo... 

                                          genesis 4:25-26  *5 de twee gedeelten        manu           1 

                                          die aan de  s t a voorafgaan 3. de 

                                          overgangspericoop 4:25-26 

                                          genesis 6:1-14 en 5-8                        stencil        4 
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            i061           *5.Berlijn     gesenius-kautsch grammatik en verder         copie          31 

                           1987.          naslagmateriaal w.o. drusius 

                           Genesis 

                           2:4-4:26 

                                          groningen 8 december 1981 over de s t a      manu           2              1981 

                                          groningen 8 februari 1983                    manu           7              1983 

                                          het verhaal over de zonen gods die zich      stencil        9 

                                          de dochters des mensen tot vrouw namen, 

                                          genesis 6:1-4 als bestanddeel van 'het 

                                          boek van de verwekkingen van adam, de 

                                          mens' 

                                          hoofdstuk I, de kerkvader hieronymus en      stencil        22 

                                          het grondbeginsel van bijbelvertalen, 

                                          quod intellegibamus expressimus... 

                                          inleiding tot de bespreking van het          stencil        6 

                                          complex van verhalen, die in genesis 

                                          2:4-4:26 met elkaar de bijbelse locus de 

                                          homine et de peccato vormen (korte 

                                          samenvatting in zeven punten) 

                                          maandag 2 juli 1979 finkum, genesis          manu           6 

                                          marck, critici sacri (helvicus)              copie          24 

                                          petrus van mastricht.... index capitum       copie          7 

                                          liber primus, de praecognitis theologiae 

                                          punten en themata die besproken moeten       manu           30             1986 

                                          worden tijdens de bijeenkomst van de 

                                          'miskotte-groep' te finken 23-26 oktober 

                                          1986 over het boek genesis 

                                          punten voor de lezing gehouden voor het      manu           4 

                                          i.k.o. te oude biltzijl 24 november 1981 



                                          doopsgezinde kerk: het boek genesis 

                                          vertalingen van genesis (3)                  copie          3 

                                          we zeggen eerst iets over hoe het boek       manu           8 

                                          genesis werd gelezen in de 

                                          altprotestantismus en in de 
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                                          neuprotestantismus, waarna het groot 

                                          worden van de gezegende 

            i062           derde          4. die tage des menschen                     stencil        6 

                           cahier 

                           hoofdstuk 

                           II 

                                          bij blad 11e van hoofdstuk II van            stencil        2 

                                          toledoth genesis 12:1-13:18 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        16 

                                          peccato genesis 2:4-4:26 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        14 

                                          peccato genesis 2:4-4:26 haadam op de 

                                          adamah coram deo (negen pericopen) 

                                          de kerkvader hieronymus en het               stencil        12 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen 

                                          genesis 22 hebreeuwse tekst en               stencil        9 

                                          vertalingen 

                                          genesis 22:20-24:67                          stencil        30 

                                          genesis 25                                   stencil        4 

                                          genesis 32-33                                stencil        10 

                                          hebreeuwse teksten en vertalingen betr.      stencil        96 

                                          genesis 5-39 

                                          het probleem der bijbelvertaling als         stencil        13             1973 

                                          gespreksthema in de correspondentie 

                                          tussen augustinus en hieronymus 

                                          het verhaal over de zonen gods die zich      stencil        9 

                                          de dochters des mensen tot vrouw namen. 

                                          genesis 6:1-4 als bestanddeel van 'het 

                                          boek van de verwekkingen van adam, de 

                                          mens' 

                                          tekst en vertaling van genesis 26:13         stencil        5 



                                          tekst en vertaling van genesis 39:9          stencil,       13 

                                                                                       manu 

            i063                          tako hajo van den honert                     a4 manu        2 
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                                          levensbeschrijving 

                           II             * 3 het derde hoofddeel van de s t a         stencil en     5 

                           bijbelse       genesis 25:19-35                             manu 

                           theologie 

                           deel I 

                           toledoth 

                           ..hoofdstu 

                           k I...** 

                           4-5-6 

                                          * 5 de twee gedeelten die aan de s t a       manu           1 

                                          voorafgaan 

                                          * 6 gesprek met commentatoren                manu           4 

                                          bij het intermezzo blz 61-71 van het         manu           1 

                                          eerste cahier over genesis 

                                          bij noot 14 (van de verhandeling over        stencil        3 

                                          'het scheppingsverhaal als onderricht 

                                          ...' 

                                          brief aan kessler dd 911001                  manu           1              1991 

                                          ('amsterdamse school') 

                                          c. de overgangspericoop gen 4:25-26          stencil,       49 

                                                                                       manu 

                                          deel I toledoth, het eerste bijbelboek       stencil,       46 

                                          als ouverture van de tenakh met het          manu 

                                          thema: de wording van israel op de erts 

                                          kenaan temidden van hagojim beerets 

                                          die geschichte des gottesglaubens,           copie          52 

                                          maimonides over genesis 4:26 

                                          genesis 1:1-2:3, het scheppingsverhaal       copie,         29 

                                          als onderricht in 'bijbelse                  stencil, 

                                          hermeneutiek'                                manu 

                                          genesis 25:19-34                             stencil en     36 

                                                                                       manu 

                                          genesis 26:1-35:29 teksten, vertalingen,     stencil en     41 



                                          buber, betoog                                manu 
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            i063           II             genesis 2:4-4:24                             stencil,       45 

                           bijbelse                                                    manu 

                           theologie 

                           deel I 

                           toledoth 

                           ..hoofdstu 

                           k I...** 

                           4-5-6 

                                          het verhaal over de zonen gods die zich      stencil,ma     9 

                                          de dochters des mensen tot vrouw             nu 

                                          namen... 

                                          hoofdstuk I de kerkvader hieronymus en       stencil,       12 

                                          het grondbeginsel van bijbelvertalen         manu 

                                          schutblad * 4 het vierde hoofddeel van       stencil en     18 

                                          de s t a  genesis 39, waarna: gn 39,1-23     manu 

                                          (h/bu)[4],gn 26,13[5],gn 

                                          39,9[5],gn39,1-23 

                                          (drusius)[2],gn26,12-13 39,8-9 41,40 

                                          (luther)[3] 

                                          tako hajo van den honert dit eerste          copie          23 

                                          bibel-boek is door moses... 

                                          twaalf thesen over bijbelse                  stencil        4              1987 

                                          hermeneutiek, 1t juni 1987 

            i064           genesis        de haggadische overlevering over abraham     stencil        6 

                           teksten        als de man van de tien beproevingen 

                                          hebreeuwse teksten van genesis               stencil        68 

                                          hebreeuwse teksten van genesis 1-40 (met     stencil 

                                          eventuele toevoeging van vertalingen en 

                                          kleine excursen, w.o. de haggadische 

                                          overlevering...) 

                                          martin buber: ein hinweis fuer               stencil        3              1936 

                                          bibelkurse 

            i065           menschenvo     * 2 menschenvolk und erdland, A./. beth      manu           4 

                           lk und         abh, vaterhaus (nederlandstalig) 
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                           erdland 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, B./.           manu           8 

                                          sippe, mispahah (nederlandstalig) 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, C. das         manu           3 

                                          volk, goy, am (nederlandstalig) 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, derde          manu           7 

                                          abschnitt: die sippe (mispahah) 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, derde          manu           13 

                                          abschnitt: die sippe (mispahah) 

                                          materiaal bij B. die sippe 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, eerste         manu           20 

                                          abschnitt: Menschenvolk. A. Vaterhaus 

                                          (bayith) 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, over de        manu           5 

                                          stof die pedersen op de eerste 96 

                                          bladzijden bespreekt van zijn  'israel, 

                                          its life and culture' 

                                          * 2 menschenvolk und erdland, zweiter        manu           17 

                                          abschnbitt, das erdland, die erets als 

                                          nachalah 

                                          1) de erets als nachalah 1. de exegese       manu           5 

                                          van 1 kon 21  2 het begrip nachalah 

                                          adamah en erets                              stencil        4 

                                          adamah en ssedeh                             stencil        34 

                                          albrecht alt (niet een                       manu           10 

                                          anti-theologische) historicus 

                                          de nachalah als erets kenaan                 manu           5 

                                          een beoordeling van de nv, V nogmaals:       manu,          14 

                                          de invloed van de septuaginta en de          stencil 

                                          vulgaat, de weergave van de hebreeuwse 

                                          woorden nachalah yarash geresh 

                                          genesis 13                                   manu           13 

                                          god als goel, menschenvolk und erdland =     manu           6 

                                          gods nachalah 
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            i065           menschenvo     het begrip erets in de oud                   manu           5 

                           lk und         testamentische teksten 

                           erdland 

                                          hoofdstuk I par.1 sippe und eigentum         manu           16 

                                          (nederlandstalig) 

                                          inhaltsverzeichnis van: een 'erstes          manu           10 

                                          kapitel' in drie paragraphen: der mensch 

                                          in seiner unloesbaren verbundenheit mit 

                                          sippe und boden 

                                          inleiding inhoud boek genesis                manu           1 

                                          jonathan b uziel over genesis                copie en       14 

                                                                                       manu 

                                          materiaal bij de tweede abschnitt, das       manu           1 

                                          erdland die erets als nachalah: het 

                                          koningschap, de oude en de nieuwe adel 

                                          materiaal bij de tweede abschnitt, das       manu           8 

                                          erdland die erets als nachalah: het 

                                          koningschap, de oude en de nieuwe adel, 

                                          kapitel I der mensch in seiner 

                                          unloesbaren verbundenheit mit sippe und 

                                          boden 

                                          par. 3 'eigentum', der boden als             manu           6 

                                          (tragende) lebensgrundlage der sippe 

                                          par.1 sippe und eigentum                     manu           5 

                                          trefwoord nachalah 220x                      manu           8 

            i066           genesis        4. die tage des menschen                     stencil,       6 

                           6:1-8 der                                                   typewerk 

                           mensch der 

                           naechste 

                           tage elia 

                                          4. die tage des menschen (2e set)            stencil,       6 

                                                                                       typewerk 

                                          aantekening van lezen gunkel en dillmann     manu           3 

                                          anthropologie, de leer aangaande de mens     manu           8 
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                                          als theologische aanduiding van de 

                                          'locus de homine' 

                                          b. jacob, die verderbnis                     copie          14 

                                          biblos geneseos (festgabe fascher 1958)      copie          13             1958 

                                          bijbelse theologie deel I toledoth           manu,          35 

                                          (manuscript)                                 typewerk 

                                          brief van 'tandem fit surculus arbor..'      manu           1              1975 

                                          noortje evertsen aan 'goede meneer 

                                          breukelman' dd 750327 

                                          delitzsch, die herausforderung des           copie          9 

                                          strafgerichts, die langmut gottes und 

                                          der strafgerichtsbeschluss 

                                          der locus classicus der biblischen           typewerk       3 

                                          anthropologie in der verdeutschung 

                                          martin bubers 

                                          der mensch auf der erde coram deo,           manu,          13 

                                          hoofdstuk I                                  typewerk 

                                          die tage des menschen (eerste conceptie)     typewerk,      35 

                                                                                       manu 

                                          dillmann, t. die verderbniss der             copie          9 

                                          menschen vor der fluth... 

                                          een beoordeling van de nieuwe vertaling,     typewerk       6 

                                          III de verhouding van de nieuwe 

                                          vertaling tot de statenvertaling 

                                          gunkel, die urgeschichte bei j               copie          4 

                                          het boek genesis, 8 hoofdlijnen              manu           13 

                                          III die toledoth noahs                       copie          1 

                                          jeremia 9:1-9 (hebreeuws - buber)            stencil        1 

                                          lezing leiden (sassenheim) 14 april 1975     manu           11             1975 

                                          over 'de dochteren des mensen' (genesis      manu           1 

                                          5:1-6:8) en 'de zonen des mensen' 

                                          (genesis 10:1-11:19) 

                                          over 'de dochteren des mensen' (genesis      stencil        57 

                                          5:1-6:8) en 'de zonen des mensen' 
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                                          (genesis 10:1-11:19) w.o. 'het verhaal 



                                          over de zonen gods die zich de dochters 

                                          des mensen tot vrouw namen' 

                                          rea is niet 'naaste', niet 'neighbor',       manu           21 

                                          niet 'de ander', niet 'vriend', niet 

                                          'volksgenoot' 

                                          rea, ho plesion, der naechste, proximus,     manu           1 

                                          der genosse 

                                          riessler, die riesen                         typewerk       3 

                                          schema hoofdstuk II toledoth en bekoor       stencil        1 

                                          toledot klostermann zum 90. geburtstag       copie          7              1961 

                                          1961 

            i067           berlin         4. die tage des menschen                     stencil        6 

                           teksten 

                           exegese 

                           gen 

                           1:1-2:3 

                                          anaximandros                                 copie en       12 

                                                                                       plakwerk 

                                          blz -10 - van ?  'wanneer in het tweede      copie op       1 

                                          hoofddeel van de s t a.....'                 a4 

                                          blz -24 - van ?  'evenals de zuercher        copie op       1 

                                          bibel (1931).......'                         a4 

                                          das werk der bibeluebersetzung, vier         stencil        2 

                                          umschreibungen der methode 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        10 

                                          peccato 

                                          de bijbelse locus de homine et de            copie op       1 

                                          peccato, genesis 2:4-4:26                    a4 

                                          de kerkvader hieronymus en het               copie op       12 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen             a4 

                                          genesis 11:27-32                             stencil        1 

                                          genesis 12:1-13:18 het eerste deel van       stencil        3 

                                          het hoofdgedeelte van het verhaal van de 
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                                          toledhoth van terach 

                                          genesis 14-15                                stencil        8 

                                          genesis 14-15 inclusief plakwerk en          stencil        12 



                                          targum jonathan uziel 

                                          genesis 16-21                                stencil        17 

                                          genesis 22-39 hebr. tekst  soms met          stencil 

                                          vertalingen en psalm 103 

                                          genesis 2:4-7 buber                          stencil        1 

                                          genesis 32-33 buber                          stencil        4 

                                          genesis 5:1-32                               stencil        5 

                                          genesis 6:1-4 en 5-8                         stencil        1 

                                          hebreeuwse gevocaliseerde                    copie          5 

                                          tekstpresentatie genesis 1:1-2:3 

                                          I. de kerugmatische strekking van het        stencil        11 

                                          geheel 

                                          jeremia 34, 8-22 eerst hebr tekst,           stencil        4 

                                          daarna buber 

                                          luthers bespreking van het werk van de       stencil        3 

                                          vijfde dag... 

                                          martin buber, ein hinweis fuer               stencil        3 

                                          bibelkurse 

                                          stammbaum der 'quellen'                      copie          1 

                                          tekst genesis 22:1-19 hebreeuws              copie op       4 

                                                                                       a4 

                                          tekst genesis 24:1-9 hebreeuws               copie op       1 

                                                                                       a4 

                                          tekst genesis 5:1:32 hebreeuws               copie op       3 

                                                                                       a4 

                                          tekst onqeloos: beresjith 1                  copie          2 

                                          tekst targ. jonathan b. uziel, genesis       copie          10 

                                          cap. I vv 

                                          tekstpresentatie hebr/buber genesis          stencil        2 

                                          1:1-2:3 

                                          westermann, vorwort 1985                     copie          2              1985 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i068           derde          met groene schutbladen doorschoten copy      stencil 

                           cahier         voor het derde cahier: bijbelse 

                           hoofdstuk      theologie deel I toledoth, de theologie 

                           I              van het boek genesis 

            i069           barth          barth credo                                  copie          6 



                           geschichte 

                           und 

                           historie, 

                           dabar 

                                          barth over 'geschichte'!                     manu           1 

                                          busch, 1922 weggefaehrten (van k barth)      copie          2 

                                          de commentaar op de evangelien van           stencil        2 

                                          martin bucer 

                                          die bedeutung der historisch-kritischen      copie          48 

                                          methode fuer die protestantische 

                                          theologie und kirche (1950) 

                                          die neue welt in der bibel (1917)            copie          8 

                                          foto barth met 2 oprichters tijdschrift      copie          1 

                                          'zwischen den zeiten' (1922) 

                                          koch was ist formgeschichte? neue wege       copie          4 

                                          der exegese (!) 8 9 kanon und biblische 

                                          literaturgeschichte 

                                          n t bakker, theologie contra doemdenken,     copie          4 

                                          over de betekenis van de 

                                          geschiedenisfilosofische thesen van 

                                          walter benjamin 

                                          the cambridge history of the bible. 2.       copie          10 

                                          from the fathers to the reformation - 

                                          jerome 

                                          the cambridge history of the bible. 2.       copie          2 

                                          from the fathers to the reformation - 

                                          medieval history of the latin vulgate 

                                          the cambridge history of the bible. 2.       copie          10 

                                          from the fathers to the reformation - 
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                                          the exposition and exegesis of scripture 

                                                                                                      4 

                                          troeltsch gesammelte schriften bnd II        copie          25 

                                          ueber historische und dogmatische 

                                          methode in der theologie 

                                          uit * 8 das schriftprinzip in                copie          3 

                                          'unterricht' 



                                          uit KD I,1 * 8 gott in seiner                copie          12 

                                          offenbarung 

                                          uit KD I,2 * 14 die zeit der offenbarung     copie          4 

                                          uit KD I,2 * 18 gottes wort fuer die         copie          5 

                                          kirche 

                                          uit KD I,2 * 20 die autoritaet der           copie          2 

                                          kirche 

                                          uit KD II,1 * 25 die erkenntnis gottes       copie          4 

                                          in ihrem vollzug 

                                          uit KD II,1 * 26 die erkennbarheit           copie          4 

                                          gottes 

                                          uit KD III,1 * 41 schoepfung und bund        copie          5 

                                          uit KD III,2 * 47 der mensch in seiner       copie          8 

                                          zeit 

                                          uit KD III,3 * 51 das himmelreich,           copie          2 

                                          gottes botschafter und ihre widersacher 

                                          uit KD IV,1 * 57 das werk gottes des         copie          4 

                                          versoehners 

                                          uit KD IV,1 * 59 der gehorsam des sohnes     copie          2 

                                          gottes 

                                          uit KD IV,1 * 60 des menschen hochmut        copie          8 

                                          und fall 

                                          uit KD IV,2 * 65 des menschen traegheit      copie          8 

                                          und elend 

                                          uit KD IV,3 * 69 die herrlichkeit des        copie          7 

                                          mittlers 

                                          uit KD IV,3 * 72 der heilige geist und       copie          4 
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                                          die sendung der christlichen gemeinde 

                                          von rad tat I die theologie der              copie          25 

                                          geschichtlichen ueberlieferungen israels 

            i070           barth          barth, * 19 gottes wort fuer die kirche      copie          11 

                           hermeneuti 

                           ek 

                                          barth, * 5 das wesen des wortes gottes       copie          6 

                                          barth, I,2 * 21. die freiheit in der         copie          11 

                                          kirche 



                                          die auferstehung der toten, vorwort zur      copie          2 

                                          ersten auflage 1924, zur zweiten 1925 

                                          moltmann, anfaenge der dialektischen         copie          4 

                                          theologie 1962 

            i071           wernle         wernle der evangelische glaube III           copie                         1919 

                           calvin         calvin (1919) 

            i072           barth          barth brief aan bultmann 231009              copie          1              1923 

                           preken, 

                           calvijn 

                           institutie 

                           1536 

                           deutsche 

                           uebersetzu 

                           ng hr 

                           spiess 

                                          barth briefwechsel I 16 februar 1921         copie          2              1921 

                                          barth briefwechsel I 22 februar 1921         copie          1              1921 

                                          barth preek over psalm 42:2-6 wo ist nun     copie          15 

                                          dein gott 

                                                                                       manu           1 

                                          barth preek over spr 16:2 das grosse         copie          15 

                                          'aber' (+ aantekeningen) 

                                          joh. calvins aus noyon unterweisung in       copie                         1536 

                                          der christlichen religion 1536 

            i073           luther         luther's works volume 1 lectures on 
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                           genesis        genesis chapters 1-5 edited by jaroslav 

                                          pelikan 

            i074           barth          bonnard mathieu                              copie 

                           hermeneuti 

                           ek 

                           mattheus 

                           commentare 

                           n 

                                          gnilka johannes als wegbereiter jesu         copie 

                                          gundry jesus' baptism by john...             copie 

                                          handbuch  *4 der taeufer                     copie 



                                          lohmeyer johannes der taeufer                copie 

                                          schniewind johannes der taeufer und die      copie 

                                          taufe jesu 

                                          schweizer johannes der taeufer               copie 

                                          strack-b in der wueste des juedischen        copie 

                                          landes enz 

            i075                          bespreking van 'de vera religione'           typewerk,      47 

                                                                                       manu 

                                          de chatechizandis rudibus, la catechese      copie 

                                          des debutants 

                                          de doctrina christiana met bibliographia     copie 

                                          selecta en prooemium (augustinus) 

                                          de doctrina christiana, la doctrine          copie 

                                          chretienne 

                                          de veer, neoplatonisme et christianisme      copie 

                                          uit notes complementaires 

                                          de vera religione,  la vraie religion        copie 

                                          (augustinus) 

                                          het begrip 'historia' in de theologie        manu           19 

                                          van de kerkvader augustinus 

                                          het plan, de opzet, over augustinus in       manu           11 

                                          'de civitate dei' 

                                          labriolle, histoire de la literature         copie 
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                                          latine chretienne, saint augustin, l'ame 

                                          d'augustin 

 

                                          le plan du 'de civitate dei'                 copie          10 

                                          lombardi sententiarum libri quatuor          copie 

                                          (restituti) 

                                          pegou, introduction                          copie 

                                          pegou, introduction op la vraie religion     copie 

                                          s augustini episcopi admonitio in            copie 

                                          subsequentem librum: de fide rerum quae 

                                          non videntur 

            i076                          (luther) genesis: quartum caput genesis      copie          100 

                                          (luther) predigten ueber das erste buch      copie          30 



                                          mose gehalten 1523 und 1524 

                                          d martin luthers werke - vorlesungen,        copie          20 

                                          quintum caput genesis 

                                          d martin luthers werke kritische             copie          5              1934 

                                          gesamtausgabe die deutsche bibel 8.band 

                                          herman boehlaus nachfolger/weimar 1934 

                                          doctor martinus lutherus pio lectori         copie          2 

                                          einleitung (luther)                          copie          18 

                                          enarratio in I. cap. genesis per             copie          60 

                                          reverendum patrem dominum d. mart. 

                                          lutherum in schola wittembergensi 

                                          hoe heeft luther het boek genesis            manu           2 

                                          gelezen? 

            i077           wernle         die struktur der theologie calvins,          stencil        88 

                           calvin         kapitel II 

                                          paul wernle, der evangelische glaube         manu           20 (soms 

                                          nach den hauptschriften der reformatoren     (typewerk)     tweezijdig 

                                          III calvin, tuebingen 1919 (excerpt)                        gebruikt) 

                                          wernle: die entwicklung des                  copie          16 

                                          kirchengedankens bei calvin 

                                          wernle: die paulinischen zentraldogmen       copie          23 

                                          von 1539 
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            i078                          aetas locorum theologicorum ab ipso          stencil        4 

                                          melanthone editorum (1535-1541) 

                                          appendix I bij * 2 van hoofdstuk IV          manu           1 

                                          bijlage II bij de inleiding van deze         stencil        3 

                                          studie: calvijns inleiding tot de 

                                          explicatio symboli in de institutie van 

                                          1539 

                                          bijlage III bij de inleiding van deze        stencil        5 

                                          studie (vijf bladen): inleiding tot de 

                                          studie over de structuur van de 

                                          theologie van calvijn 

                                          bijlage V bij de inleiding van deze          stencil        4 

                                          studie: kort overzicht van de wijze 

                                          waarop calvijn 1558/59 te werk is gegaan 



                                          bij de definitieve nieuwe vormgeving van 

                                          zijn institutio 

                                          calvijns instruction et confession de        stencil        66 

                                          foy, dont on use en leglise de geneve 

                                          van 1537 als schakel... 

                                          christianae religionis institutio (1536)     stencil        5 

                                          confession de la foy                         stencil        1 

                                          de invoegingen uit het jaar 1559, in het     stencil        4 

                                          eerste tiental hoofdstukken van het 

                                          eerste boek der institutio 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        5 

                                          institutie van calvijn hoofdstuk IV 

                                          calvijns institutio christianae 

                                          religionis van 1539 (dit wordt dus * 2, 

                                          dit moet breed worden ontvouwd) 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        40 

                                          theologie van calvijn 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        15 

                                          theologie van calvijn (deze titel moet 

                                          worden gewijzigd) 
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            i078                          die christianae religionis institutio        stencil        52 

                                          von 1536 

                                          die struktur der heiligen lehre in der       stencil        63 

                                          theologie calvins, in ihrer endgueltigen 

                                          form 

                                          dit wordt * 3 bespreking van enkele          stencil        36 

                                          onderdelen 

                                          doctoraal-college over de locus de           stencil        38             1980 

                                          reconciliatione ma 28 januari 1980 (dit 

                                          wordt herschreven *3 van hoofdstuk I): 

                                          verzoening in bijbels-theologisch 

                                          perspectief 

                                          francisci gomari brugensis... oratio de      stencil        4 

                                          foedere dei 

                                          gesetz und evangelium - evangelium und       stencil        48 

                                          gesetz 



                                          hoofdstuk IV dit wordt *1, de nieuwe         stencil        5 

                                          inleiding (op de institutio) 

                                          instruction et confession de foy dont en     stencil        2 

                                          use en leglise de geneve 

                                          joannis calvini... primus mosis liber        stencil        3 

                                          genesis vulgo dictus, argumentum 

                                          johannes a marck, compendium theologiae      stencil        2 

                                          christianae didactico-elencticum 

                                          leeuwarden 20 september 1976: enkele         stencil        7              1976 

                                          teksten over de historisering van de 

                                          theologie in de protestantse 

                                          leertraditie 

                                          melanchthonis loci communes rerum            stencil        3 

                                          theologicarum seu hypotyposes 

                                          theologicae, 1521 

                                          overzicht drie grondvormen/5                 stencil        3 

                                          recensies/25 edities van calvijns 

                                          institutio 
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            i078                          studieweek hydepark 8-12 november 1982       stencil        3 

                                          de structuur der heilige leer, dogmatiek 

                                          als hermeneutiek 

                                          tweede deel, de ordo docendi in de           manu           1 

                                          institutie van calvijn, naar de drie 

                                          grondvormen van resp. 1536, 1539 en 1559 

                                          wernle als kommentar zur institutio          manu           1 

            i079                          trefwoord tsaddiiq bestemd voor              a4 manu        1 

                                          paragraph 4 en intermezzo's 

                                          trefwoord tsedaqah bestemd voor              a4 manu        1 

                                          paragraph 4 en intermezzo's 

                                          trefwoord tsedeq bestemd voor paragraph      a4 manu        1 

                                          4 en intermezzo's 

                           werkgezels     * 3 das sein in der tat als ein sein im      doorslag       7 

                           chap           gespraech 

                           hermeneuti 

                           ek 

                           biblische 



                           theologie 

                           deel II 

                           hfdst I *1 

                           *2 *3 *4 

                           *5 

                                          * 4, das sein in der tat als ein sein in     manu           >78 

                                          der bewaehrung 

                                          * 4, das sein in der tat als ein sein in     stencil en     19 

                                          der bewaehrung, m.n. psalm 72, kraus         manu 

                                          *2 das sein in der tat als ein sein in       stencil        18 

                                          der gemeinschaft 1) das ganze 'tun' ist 

                                          zentral bezogen auf den verkehr 

                                          miteinander 

                                          *2 das sein in der tat als ein sein in       manu           1 

                                          der gemeinschaft, 5 punten m.b.t. lied 

                                          1 cor 11:24-25 toeto poieite eis ten         manu           4              1960 
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                                          emen anamnesin 10 januari 1960 

                                          1 cor 11:26 drie afwijkingen sv - 15         manu           12             1964 

                                          november 1964 

                                          biblische theologie zweiter teil,            manu           1 

                                          debharim, erstes kapitel 

                                          biblische theologie zweiter teil, erstes     stencil        10 

                                          kapitel, einleitung: was heisst biblisch 

                                          von den 'opera dei' reden? 

                                          biblische theologie, zweiter teil:           stencil en     5 

                                          debarim, erstes kapitel, * 1 das sein        manu 

                                          gottes und das sein des menschen als ein 

                                          sein in der tat 

                                          de singularis maasseh bij de rabbijnen,      stencil        6 

                                          was ist wichtiger, das studium der tora 

                                          oder ihre praktische ausuebung? 

                                          de weergave van kata ten praxin autoe in     stencil        1 

                                          mattheus 16:27 

                                          hosea 4, 1-3 hebreeuws/buber                 stencil        1 

                                          inhaltsverzeichnis * 4 das sein in der       manu           1 

                                          tat als ein sein in der bewaehrung 



                                          intermezzo, rueckblick auf die ersten        stencil        9 

                                          drei und vorausschau auf die letzten 

                                          vier paragraphen des vorliegenden 

                                          kapitels ueber den biblischen 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der 

                                          tat 

                                          kapitel I. * 4, das sein in der tat als      manu           2 

                                          ein sein in der bewaehrung, trefwoorden 

                                          tsedaqah en tsedeq 

                                          lucas 10:25-37 griekse tekst                 stencil        1 

                                          maasseh in de psalmen (bij einleitung        typewerk       3 

                                          blad 5, der biblische 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der 

                                          tat) 
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            i079           werkgezels     miskottegroep finkum 28-31 aug 1987 over     manu           6              1987 

                           chap           debarim ** 1, 2, 4 (en het slot van 5) 

                           hermeneuti 

                           ek 

                           biblische 

                           theologie 

                           deel II 

                           hfdst I *1 

                           *2 *3 *4 

                           *5 

                                          prediker, maasseh                            manu           1 

                                          psalm 74 hebreeuws/buber                     stencil        3 

                                          vervolg *1 das sein gottes und das sein      manu en        21 

                                          des menschen als ein sein in der tat         stencil 

                                          viering heilig avondmaal tekst voor de       manu           2              1966 

                                          prediking doet dit tot mijn gedachtenis, 

                                          31 april 1966 

            i080                          1 koningen 17                                typewerk       9 

                                          1 koningen 19 (tekst)                        typewerk       4 

                                          1 koningen 21                                typewerk       12 

                                          aan bertus, van frans 1 kon 17, 17-24        typewerk       3 

                                          malkhuth haelohim exodus 1-3                 typewerk       18 



                                          over 1 kon 17.19.21                          typewerk,      3 

                                                                                       manu 

                                          over 1 kon 17.19.21; hebr. tekst             stencil        8 

            i081                          de kerkvader hieronymus en het               stencil        12 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen, quod 

                                          intellegibamus expressimus 

                                          het probleem der bijbelvertaling als         stencil        14 

                                          gespreksthema in de correspondentie 

                                          tussen augustinus en hieronymus 

                                          hieronymus als bijbelvertaler (enkele        stencil        3 

                                          gegevens:w.o.levensloop) 

                                          lagarde, mitteilungen II des hieronymus      copie          50 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          uebertragung der griechischen 

                                          uebersetzung des iob 

                                          paul anton de lagarde 1827-1891, uit een     copie          2 

                                          encyclopedie, trefwoord lagarde 

                                          swete the old testament in greek             copie          8 

                                          cambridge 1895 inleiding 

                                          trefwoord altgriechische                     copie          24 

                                          bibeluebersetzungen, encyclopedie 

                                          kolommen 1193-1196 

            i082           paulus         eph 1,15-23; eph 2, 1-10; eph 11-20; eph     manu           5 

                           teksten        3 ; eph 6, 10-20 vertaling breukelman 

                           colometris 

                           ch 

                                          eph 1:15-23  13 sept 1964                    manu           6              1964 

                                          eph 2:17-18  23 aug 1964                     manu           7              1964 

                                          eph 3:1-21  6 sept 1964                      manu           9              1964 

                                          eph 4                                        manu           8 

                                          eph 4:17-32  18 october 1964                 manu           11             1964 

                                          parafrase van de brief van paulus aan de     stencil        6 

                                          efeziers 

                                          trefwoord eulogetos en baruch                manu           2 

                           paulusteks     1 cor 2 tekst colometrisch                   typewerk       3 

                           ten 

                           colometris 



                           ch 

                                          1 cor 3 aantekeningen                        manu           11 

                                          ef 1-3 tekst colometrisch                    typewerk       8 

                                          romeinen 1 griekse tekst colometrisch        stencil        3 (x5 of 

                                                                                                      4) 

                                          romeinen 1-3 aantekeningen                   manu           10 

                                          romeinen 2 griekse tekst colometrisch        stencil        2 (x4) 

                                          romeinen 3 griekse tekst colometrisch        stencil        1 (x5) 

            i083           melanghton     de praefatio van melanchthons loci           stencil        2 

                                          communes in de edities van de prima 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 
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                                          aetas 

                                          korte bespreking van 'de hominis viribus     stencil        4 

                                          adeoque de libero arbitrio' 

                                          korte commentaar op de praefatio van         stencil        9 

                                          melanchthons loci communes van 1521 

                                          libri philippi melanthonis                   copie          13 

                                          (inhoudsopgave volumen xxi) 

                                          melanchthonis loci 1521 de hominis           stencil        3 

                                          viribus adeoque de libero arbitrio 

                                          melanchthons loci communes von 1521 und      copie 

                                          1522, uebersetzt von spalatin 

                                          overzicht van de wijze waarop in het         stencil 

                                          complex de evangelio-de gratia als 

                                          hoofdgedeelte van melanchthons loci uit 

                                          de eerste aetas het begrippen-paar 

                                          lex-et-evangelium voorkomt 

                                          studies over melanchton (later               stencil en 

                                          gedetailleerder opnemen)                     manu 

                                          theologica institutio (philippi              manu           17 

                                          melanchthonis in epistolam pauli ad 

                                          romanos (1519)) 

                                          theologica institutio philippi               stencil        1 

                                          melanchthonis in epistolam pauli ad 

                                          romanos (1519) 

                                          trefwoord erasmus                            copie          3 

                                          trefwoord melanchthon kolom 834vv uit        copie          5 



                                          rg.g.3 die religion in geschichte und 

                                          gegenwart 3, aufl. IV 

                                          trefwoord melanchthon uit rg.g.2 die         copie          4 

                                          religion in geschichte und gegenwart 3, 

                                          aufl. IV 

                                          trefwoord petrus lombardus                   copie          1 

            i084           thomas         doctoraal-college 1 november 1972 thema:     manu           4              1972 

                           1963           grondvormen van theologische 
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                           debiteuren     (dogmatische) systematiek en de 

                           crediteure     structuur der heilige leer 

                           n 

                                          doctoraal-college 13 december 1972           manu           7              1972 

                                          thema: grondvormen van theologische 

                                          (dogmatische) systematiek en de 

                                          structuur der heilige leer 

                                          doctoraal-college 15 november 1972           manu           7              1972 

                                          thema: grondvormen van theologische 

                                          (dogmatische) systematiek en de 

                                          structuur der heilige leer 

                                          doctoraal-college 18 october 1972 thema:     manu           6              1972 

                                          grondvormen van theologische 

                                          (dogmatische) systematiek en de 

                                          structuur der heilige leer 

                                          doctoraal-college 29 november 1972           manu           4              1972 

                                          thema: grondvormen van theologische 

                                          (dogmatische) systematiek en de 

                                          structuur der heilige leer 

                                          duplex veritas matth 28, 16-20               manu           2 

                                          genesis 5:6-8 hebreeuws en diverse           stencil        1 

                                          vertalingen 

                                          s thomae aquinatis doctor angelici summa     stencil        24 

                                          theologiae 

                                          s. thomas aquinatis doctor angelici          fotocopie      24 

                                          summa theologiae, deels nederlandstalig,     van 

                                          deels duitstalig (gott und mensch bei        stencil 

                                          thomas von aquin) 



                                          thomas van aquino levensbeschrijving         typewerk,      7 

                                                                                       manu 

                                          thomas van aquino summa contra gentiles      stencil        13 

                                                                                       typewerk,      2 

                                                                                       manu 

                                                                                                      8 
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            i085           k barth        die christliche dogmatik im entwurf von      stencil        15 

                           unterricht     karl barth 

                                          die theologische revolution in der           manu           2 

                                          theologie karl barths und das zeitalter 

                                          der revolution 

                                          leitsaetze kd * 32-*35                       stencil        1 

                                          leitsaetze kd * 59-*73                       stencil        3 

                                          leitsaetze kd * 8- *24                       stencil        5 

                                          leitsaetze kd II 2                           stencil        2 

                                          structuurschema das wort gottes als          stencil        1 (in 

                                          kriterium der dogmatik (barths)                             veelvoud) 

                                          structuurschema das wort gottes als          plakwerk,      1 

                                          kriterium der dogmatik (nederlandstalig)     manu 

                                          unterricht in der christlichen religion      plakwerk,      48 

                                          (w.o. indelingen en leitsaetze van de        manu 

                                          kirchliche dogmatik barth) 

                                          voetnoten bij de inleiding                   stencil        3 

            i086           gen            caput x de creatione sect II                 copie          3 

                           11:1-2:3 

                           quenstedt 

                           fr.... 

                           turrettinu 

                           s joh 

                           morenus 

                           luther 

                           claus 

                           westermann 

                                          commentarius in genesin calvini opera        copie          2 

                                          vol. XXIII 

                                          experimenteel schema (genesis 25-37)         stencil        1 



                                          naar gegevens van drs f h breukelman, 

                                          bewerkt door j vd dool en th v damme, 

                                          idee schema: prof drs d eckhart 

                                          inhoudsopgave van breukelmans werk           manu           1 
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                                          voorzien voor vijf hoofdstukken, w.o. de 

                                          aantekening: nu anders, deel I, deel II, 

                                          deel III 

                                          johannes morinus 1591-1659                   manu           1 

                                          locus secundus, de scriptura ni opera        copie          4 

                                          vol. XXIII 

                                          schematische voorstelling van de opbouw      stencil        1 

                                          van het boek genesis door prof drs d 

                                          eckhart naar gegevens van drs f 

                                          breukelman 

                                          uva studentennamen                           manu           2 

                           gen            berliner theologische zeitschrift 2.         fotocopie      4              1985 

                           11:1-2:3       jahrgang heft 2, 1985 mbt westermann, 

                           quenstedt      ueberlegungen zum genus des kommentars 

                           frusse 

                           turrettinu 

                           s joh 

                           morenus 

                           luther 

                           claus 

                           westermann 

                                          claus westermann                             manu           3 

                                          claus westermann over het                    manu           24 

                                          scheppingsverhaal 

                                          claus westermanns commentaar op              manu           58 

                                          genesis... (blad na blad 

                                          verschrikkelijk...) 

                                          de methode (westermann)                      manu           3 

                                          punten voor het schrijven van een            manu           6 

                                          kritiek op westermanns 

                                          genesis-commentaar 

                                          westermann (o.m.) over bara en asah in       manu           19 



                                          gen 1:1-2:3, hermeneutische horizon, 

                                          historiserende schema 
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            i086           gen            zaterdag 18 december 1976 (westermann,       manu           14             1976 

                           11:1-2:3       genesis 22:20-25:11, kraus, genesis 15, 

                           quenstedt      jeremia 34 

                           frusse 

                           turrettinu 

                           s joh 

                           morenus 

                           luther 

                           claus 

                           westermann 

            i087           I              aliter docet mattheus!                       manu           7 

                           knesebeek 

                           loccum 

                           montag 23 

                           okt 1985 

                           aug 88 

                           1)de 

                           finale 

                           2)de 

                           moeder van 

                           de zonen 

                           van 

                           zebedeus 

                           3) 26:1-16 

                           4)27:11-26 

                                          beoordeling van calvijns exegese van         manu           7 

                                          mattheus 28 

                                          bijbeltekst                                  copie          9 

                                          bucer ook hier weer de historiae ordo        copie,         1 

                                                                                       manu 

                                          cap XXVIII.142 evangelium hoofdstukken       fotocopie      1 

                                          van het evangelie naar mattheus 

                                          de compositie 28:1-10 en twee                manu           2 

                                          omlijstingen 
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            i087           I              de moeder van de zonen van zebedeus, een     manu           12             1973 

                           knesebeek      exegese van mattheus 20:17-34 voor wim 

                           loccum         barnard, (28 oktober 1973) 

                           montag 23 

                           okt 1985 

                           aug 88 

                           1)de 

                           finale 

                           2)de 

                           moeder van 

                           de zonen 

                           van 

                           zebedeus 

                           3) 26:1-16 

                           4)27:11-26 

                                          de moeder van de zonen van zebedeus,         copie,         19 

                                          teksten en 'de roeping der discipelen'       manu 

                                          matth 4:18-22 (manu) 

                                          de werkwijze van een evangelist (exegese     stencil        15 

                                          van mattheus 26, 1-2) 

                                          frans breukelman sr, mattheus 27:11-26       stencil        110 

                                          jezus echter stond voor de stadhouder 

                                          gesprek met andere vertalers en              copie          14 

                                          vertolkers: erasmus, lohmeyer, 

                                          wellhausen, bucer, calvijn 

                                          harmonia evangelica                          copie          4 

                                          het apostolaat, splagchnidzesthai 12         manu           9 

                                          maal in nt, oorsprong van het apostolaat 

                                          IV...en ten derden dage zal hij opgewekt     doorslag       40 

                                          worden (mattheus 27:55...) mattheus 

                                          jezus stond voor de stadhouder mattheus      manu           4 

                                          27:11-26 

                                          joan. calvini comment. matth IX              copie          1 

                                          mattheus 20 en par. teksten                  stencil        2 
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            i087           I              mattheus 26, 1-16, kratein en                stencil        5 

                           knesebeek      paradidonai, en andere aantekeningen 

                           loccum 

                           montag 23 

                           okt 1985 

                           aug 88 

                           1)de 

                           finale 

                           2)de 

                           moeder van 

                           de zonen 

                           van 

                           zebedeus 

                           3) 26:1-16 

                           4)27:11-26 

                                          mattheus 27:55-28:20 duitse vertaling,       stencil        16 

                                          griekse tekst 

                                          opmerkingen op de inleiding                  manu           2 

                                          over 'de moeder van de zonen van             manu           2 

                                          zebedeus' 

                                          pilatus de stadhouder mattheus 27:11-26      copie,         10 

                                          jezus echter stond voor de stadhouder        manu 

                                          programma voor de studieweek in              manu           1 

                                          gnesebeck aug. 1988 

                                          punten ter bespreking bij de finale van      manu           5 

                                          het evangelie 27:55-28-20 

                                          punten voor de bespreking van matt           manu           2 

                                          20:20-28 

                                          splagchnon art. koester in: ...              copie          10 

                                          studentenparochie van eegenstraat 5 nov      manu           11             1981 

                                          1981, de finale 

                                          verklaring van de drie laatste               doorslag       9 

                                          hoofdstukken van het evangelie naar 

                                          mattheus 
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            i087           I              vijfde scene, mattheus 28:16-20 de           doorslag,      17 

                           knesebeek      discipelen                                   plakwerk, 

                           loccum                                                      copie 

                           montag 23 

                           okt 1985 

                           aug 88 

                           1)de 

                           finale 

                           2)de 

                           moeder van 

                           de zonen 

                           van 

                           zebedeus 

                           3) 26:1-16 

                           4)27:11-26 

                                          willem de zwijgergemeente 15 december        manu           3              1981 

                                          1981 (o.a. de finale van mt) 

            i088           II             ..blijdorp..                                 stencil        39 

                           knesebeck 

                           de 

                           ouverture 

                                          aliter docet lucas, aliter mattheus          typewerk       7 

                                          B. mattheus 1:18-25 kalein to onoma          manu           4              1988 

                                          autoe, het scheppingsverhaal genesis 

                                          1:1-2:3, utrecht 2 maart 1988 

                                          citypastoraat, leerhuis domkerkgemeente 

                                          de betekenis van judas' daad bij de          typewerk       4 

                                          'overlevering' van jezus christus 

                                          de hoeksteen rotterdam 17 januari 1971       manu           8              1971 

                                          over judas 

                                          de s t a van de tenakh als model voor de     stencil        4-16 

                                          biblos geneseoos van mattheus: het boek 

                                          van de toledooth van adam, de mens in 

                                          genesiis 5:1:50:20 
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            i088           II             de vijf pericopen waarin judas voorkomt      manu           1 

                           knesebeck 

                           de 

                           ouverture 

                                          die tage des menschen, psalm 103, psalm      stencil        6 

                                          102 

                                          judas ischkarioth als representatieve        manu           7              1963 

                                          discipel-apostel in het evangelie naar 

                                          mattheus vrijdag 4 januari 1963 

                                          kratein en paradidonai, matth 26:1-16        typewerk       1 

                                                                                                      9 

                                          matth 26:1-16 (duitse vertaling) en          manu,          10 

                                          diverse originele en vertaalteksten          stencil 

                                          van/rond deze pericoop 

                                          matth 26:1-16 (verkennend)                   manu           1 

                                          nu pas is mij volledig duidelijk             manu           5 

                                          geworden... 

                                          opmerkingen bij 14:1-14                      manu           1 

                                          ouverture (duitstalig)                       manu           13 

                                                                                                      15 

                                          overleveren bij lucas                        manu           1 

                                          overleveren bij mattheus 26:2-27:26          typewerk       15 

                                          schema op schutblad * 1                      manu           1 

                                          schutblad *2 mattheus 1:1-17 (39             stencil,       39 

                                          bladen), exegese van het eerste deel van     copie 

                                          de ouverture 

                                          schutblad *3 mattheus 1:18-2:23 (63          stencil,       63 

                                          bladen), toe de iesou christoe he            copie 

                                          genesis hoetoos en, exegese van het 

                                          tweede deel van de ouverture 

                                          schutblad C anachorein in het evangelie      stencil        27 

                                          naar mattheus, 2e cahier blz 144-166 

                                          getypte tekst de bladen *4 bladen 1-28 

                                          schutblad D proskunein autooi,               stencil        11 
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                                          empaidzein, II proskunein autooi in het 

                                          evangelie van mattheus 



                                          schutblad E herodes-judas op tijd ter        manu           1 

                                          plaatse, representatie! 

                                          teksten bij anachorein                       stencil        13 

                                          teksten bij herodes-judas op tijd ter        stencil        2 

                                          plaatse, representatie! 

                                          teksten bij proskunein autooi,               stencil        7 

                                          empaidzein 

                                          teksten genesis en vertalingen               stencil        13 

                                          teksten ter vergelijking                     stencil        11 

                                          teksten van mattheus 1-2                     stencil,       16 

                                                                                       copie 

                                          tweede programma (II)                        manu           1 

                                          utrecht leerhuis domkerkgemeente wo 16       manu           7              1988 

                                          maart 1988 

            i089           mattheus       *5 de pericoop over het definitieve          stencil        95 

                           3:1-25:46      handelen van de koning als richter als 

                                          het laatste woord van jezus voordat hij 

                                          wordt overgeleverd om gekruisigd te 

                                          worden (matth 25:31-46) 

                                          aboth de rabbi mathan caput 33 eerste        stencil        2 

                                          gedeelte 

                                          beza mattheus 18:23-35                       manu           3 

                                          biblische theologie, zweiter teil:           stencil        14 

                                          debarim, erstes kapitel, * 1 das sein 

                                          gottes und das sein des menschen als ein 

                                          sein in der tat 

                                          de singularis maaseh bij de rabbijnen,       stencil        2 

                                          thema: was ist wichtiger: das studium 

                                          der tora oder ihre praktische ausuebung? 

                                          ebarim, mele                                 stencil        3 

                                          elupetesan sfodra                            manu           3 

                                          frans breukelman sr aan 'beste koos'         manu           1 
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                                          ('roos') over befreiung in der 

                                          bedraengnis 

                                          het thema der gross ist an gnade...          stencil        3 

                                          moscowiter                                   copie          2 



                                          rabbinica o.a. over justitia -               stencil        12 

                                          misericordia 

                                          teksten weergaven en verkenningen            stencil        20 

                                          mattheus 

                                          vertaling en tekst mattheus 25:31-46         stencil        2 

                                          was heisst biblisch von den 'opera dei'      stencil        11 

                                          reden? 

            i090                          beza temporibus autem illis (!)              manu           2 

                                          deze is mijn zoon matt 3:1-4:17              manu           6 

                                          diakoluein van het tote/tote                 manu           1 

                                          eduard schweizer indeling mattheus           manu           1 

                                          eduard schweizers indeling van het           manu           4 

                                          evangelie in zes hoofddelen is niet 

                                          juist 

                                          grundmann (matth 3:1-15)                     manu           1 

                                          he dikaiosune                                stencil        3 

                                          ignatius ad smyrn 1,1 (matth 3:1-15)         manu           1 

                                          karpos                                       manu           1 

                                          mattheus 3:1-15                              manu           3 

                                          naam dubbeldam                               manu           1 

                                          peira in kittels th w z NT                   manu           1 

                                          pharisaioi                                   manu           1 

                                          pierre bonnard (matth 3:1-15)                manu           1 

                                          saddoukaios                                  manu           1 

                                          w c allen i.c.c. (matth 3:1-15)              manu           1 

            i091           derde          barth in ucr (unterricht in der              manu           4 

                           cahier         christlichen religion) 

                           hfdst I 

                                          barths nieuwe colleges over de               manu           4 

                                          prolegomena 1926 
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            i091           derde          barths nieuwe colleges over de               manu           4 

                           cahier         prolegomena 1926 

                           hfdst I 

                                          karl barth prologemena die lehre vom         manu,          10 

                                          worte gottes                                 plakwerk 

                                          unterricht in der christlichen religion      manu           1 



                                          (in briefwisseling met thurneysen), en 

                                          de 47 colleges over prolegomena 1924 

            i092                          barth, samuel werenfels (1657-1740) und      copie          24 

                                          die theologie seiner zeit 

                                          (antrittsvorlesung, gehalten am 

                                          mittwoch, den 6. mai 1936, in der aula 

                                          der universitaet basel 

                                          de beoordeling die baum, cunitz en reuss     typewerk       8 

                                          in de prolegomena van hun editie van de 

                                          institutie geven van de triplex forma 

                                          van dit werk 

                                          de invloed van koestlin wat betreft de       manu           34 

                                          analyse van de compositie van calvijns 

                                          institutie 

                                          koestlin, calvin's institutio nach form      copie          55 

                                          und inhalt, in ihrer geschichtlichen 

                                          entwicklung, erster artikel 

                                          koestlin, calvin's institutio nach form      copie          55 

                                          und inhalt, in ihrer geschichtlichen 

                                          entwicklung, zweiter artikel 

                                          notities bij dowey, the knowledge of god     manu           11 

                                          in calvin's theology (1952) 

                                                                                       typewerk       9 

                                          notities bij parker, calvin's doctrine       manu en        37 

                                          of the knowledge of god (1969)               plakwerk 

                                          notities over ritschl dogmengeschichte       manu           8 

                                          des protestantismus 

                                          notities: barth over werenfels, niesel       manu           3 
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                                          en torrance 

                                          parker, calvin's doctrine of the             copie          75 

                                          knowledge of god (1969) 

                                          troeltsch, vernunft und offenbarung bei      copie en       33 

                                          johann gerhard und melanchthon,              manu 

                                          inaugural-dissertation zur erlangung der 

                                          licenziatenwuerde 1891 

            i093                          foedus naturae - foedus gratiae, opera       manu           7 



                                          naturae - opera gratiae 

                                          notities bij nisell, die theologie           manu           7 

                                          calvins 1938 

                                          notities bij reuter, das                     manu           6 

                                          grundverstaendnis der theologie calvins 

                                          1963 

                                          notities bij schrenk, gottesreich und        manu           7 

                                          bund in aelteren protestantismus 

                                          vornehmlich bei johannes coccejus 

                                          notities bij torrance, calvin's lehre        manu           1 

                                          vom menschen, 1951 

                                          notities bij warfield, the literary          manu           4 

                                          history of calvin's 'institutes' 

                                          notities bij weber, calvin  II.theologie     manu en        2 

                                                                                       typewerk 

                                          notities bij wendel, sources et              manu           4 

                                          evolution de sa pensee religieuse 1950 

                                          schrenk, gottesreich und bund in             copie          40 

                                          aelteren protestantismus vornehmlich bei 

                                          johannes coccejus 

            i094           derde          * 2 die sechs kapitel der institutio von     stencil        21 

                           opzet          1536 caput I de lege, quod decalogi 

                           institutie     explicationem continet 

                           1963 

                           (I-)II 

                           structuur 
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                           derde deel 

                                          * 3 die struktur der calvinischen            stencil        9 

                                          theologie in der institutio von 1536 

                                          calvijn, institutie 1,2,1  (latijnse         stencil        1 

                                          tekst) 

                                          de geloofsbelijdenis van het vierde          stencil        1 

                                          lateraanse concilie 11-30 nov. 1215 

                                          de invoegingen uit het jaar 1559, in het     stencil        2 

                                          eerste tiental hoofdstukken van het 

                                          eerste boek der institutio, waarmee 



                                          calvijn de nieuwe vormgeving van de 

                                          institutio van 15559 (sic) theologisch 

                                          fundeert 

                                          de providentia (nederlandstalige tekst)      stencil        10 (4x) 

                                          de structuur der doctrina in de              manu           1 

                                          theologie der gereformeerde orthodoxie 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        10 

                                          theologie van calvijn, hoofdstuk I * 1 

                                          enkele teksten over de providentia dei       stencil        2 (4x) 

                                          aeterna et actualis uit de doctrina van 

                                          de gereformeerde orthodoxie 

                                          hoofdstuk I de structuur der heilige         stencil,       40 

                                          leer en de traditie van het theologisch      manu 

                                          dualisme 

                                          inleiding tot de studie over de              stencil        5 

                                          structuur van de theologie van calvijn. 

                                          1. de compositie van calvijns institie 

                                          (sic) en de structuur van zijn theologie 

                                          joannis calvini opera quae supersunt         stencil        3 

                                          omnia ..... argumentum (van zijn 

                                          commentaar op het boek genesis) 

                                          johannes a marck... compendium               stencil        2 (3x) 

                                          theologiae christianae 

                                          didactico-elencticum (12e ed. 1686) 
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            i094           derde          johannes henricus heideggerus locus          stencil        1 

                           opzet          tertius de existentia et divinitate dei 

                           institutie     (latijnse tekst) 

                           1963 

                           (I-)II 

                           structuur 

                           derde deel 

                                          kapitel II die struktur der theologie        stencil        28 

                                          calvins in der institutio von 1536 

                                          kort overzicht van de wijze waarop           stencil        4 

                                          calvijn 1558/59 te werk is gegaan bij de 

                                          definitieve vormgeving van zijn 



                                          institutio 

                                          miskotte's inspiratie: tenach en             drukwerk,      17             1967 

                                          dogmatiek                                    opgeplakt 

                                                                                       op a-4 

                                          over de ordo docendi in de locus de deo      stencil        2 (4x) 

                                          s. thomae aquinatis doctor (sic)             stencil        20 

                                          angelici summa theologiae (overzicht) 

                                          schutblad de structuur der doctrina in       manu           1 

                                          de theologie van thomas 

                                          schutblad hoofdstuk I * 2 het                manu           1 

                                          theologisch dualisme als permanente 

                                          voorhaeretische afwijking 

                                          schutblad hoofdstuk I * 3 het probleem       manu           1 

                                          van de ordo docendi in calvijns 

                                          dogmatische hoofdwerk, de institutio 

                                          christiana religionis (calvijn als 

                                          systematicus) 

                                          schutblad hoofdstuk II                       manu           1 

                                          schutblad hoofdstuk II * 1                   manu           1 

                                          schutblad hoofdstuk II * 2                   manu           1 

                                          schutblad hoofdstuk II * 3                   manu           1 

                                          schutblad: de structuur der heilige leer     manu           1 
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                                          in de theologie van calvijn, inleiding 

                                          schutblad: hoofdstuk I de structuur der      manu           1 

                                          heilige leer en de traditie van het 

                                          theologisch dualisme *1. ...*2....*3... 

                                          schutblad: hoofdstuk I de structuur der      manu           1 

                                          heilige leer en de traditie van het 

                                          theologisch dualisme *1.de structuur der 

                                          heilige leer als dogmatisch probleem 

                                          summa contra gentiles                        stencil        13 

                                          synopsis purioris theologiae (over de        stencil        9 (4x) 

                                          leidse synopsis) 

                                          thesen over de betekenis van de laatste      stencil        18             1967 

                                          phase der gereformeerde orthodoxie te 

                                          verdedigen op het tentamen voor het 



                                          doctoraal examen bij prof. dr g c van 

                                          niftrik op 14 november 1967 

            i095           calvijn        einleitung: dogmatik als hermeneutik         stencil        34 

                           institutie 

                           1536-1559 

                           eerste 

                           opzet 

                           II(1962) 

                           het tweede 

                           stadium 

                                          overzicht van hetgeen in deel I kapitel      typewerk       5 

                                          I 'die tradition der duplex dei 

                                          hominisque cognitio' ter sprake zal 

                                          komen 

                                          schutblad dogmatik als hermeneutik           manu           1 

                                          titelblad: die kirchliche dogmatik karl      manu           1 

                                          barths als hermeneutik 

                           calvijn        * 2 die hermeneutische begruendung           typewerk,m     6 

                           institutie     dieser strukturaenderung                     anu 

                           1536-1559 
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                           eerste 

                           opzet 

                           II(1962)he 

                           t tweede 

                           stadium! 

                                          * 4, die 'duplex dei hominisque              typewerk,      18 

                                          cognitio' in der institutio von 1559         manu 

                                          * 5 die gemeinchristliche tradition der      manu           2 

                                          'duplex cognitio' in der reformierten 

                                          lehrentwicklung 

                                          abschluss des vierten paragraphen!           typewerk,      3 

                                                                                       manu 

                                          christianae religionis institutio            stencil        5 

                                          die kirchliche dogmatik karl barths als      typewerk       5 

                                          hermeneutik 

                                          die kirchliche dogmatik karl barths als      typewerk,m     19 



                                          vorschlag an die hoerende und lehrende       anu 

                                          kirche 

                                          die struktur der theologie calvins in        typewerk,      42 

                                          der institutio von 1536                      manu 

                                          drei gestalten, fuenf rezensionen, 10        manu           1 

                                          lateinische und 14 (oder 15) 

                                          fransoesische editionen 

                                          dritter paragraph, die endgultige neue       typewerk,      55 

                                          formgebung der institutio im winter          manu 

                                          1558-1559 

                                          einleitung: dogmatik und hermeneutik         typewerk       19 

                                          kapitel II die durch karl barth              typewerk,m     18 

                                          herbeigefuehrte strukturaenderung der        anu 

                                          theologie, *1 die beschreibung der von 

                                          karl barth herbeigefuehrte 

                                          strukturaenderung der theologie 

                                          par.2 'gott und mensch' in der               manu           2 

                                          institutio calvins (1536-1559) 
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            i095           calvijn        schema fuer die einleitung von par. 2        manu,          3 

                           institutie                                                  typewerk 

                           1536-1559 

                           eerste 

                           opzet 

                           II(1962)he 

                           t tweede 

                           stadium! 

                                          schutblad 'gott und mensch' in der           typewerk,      19 

                                          institutio von 1539-1557 waarna              manu 

                                          aantekeningen en schema 

                                          schutblad * 2 dritter abschnitt 'gott        typewerk,      17 

                                          und mensch' in der institutio von            manu 

                                          1559-1560 waarna gelijknamige paragraaf 

                                          schutblad 1-14                               manu           1 

                                          schutblad einleitung                         manu           1 

                                          schutblad: die struktur der theologie        manu,          1 

                                          calvins                                      typewerk 



                                          schutblad: tweede opzet van die kd karl      manu           1 

                                          barths als hermeneutik 

            i096           (calvijn)      (calvijn institutie boek) ii, 10   ii,11     folio type     29 

                                          = de similitudine ac differentia veteris     manu 

                                          et novi testamenti 

                                          aanvulling van het blad over sectio 1        folio          1 

                                          (kap. 15 van boek i), weber, barth           typewerk 

                                          argumentum liber primus institutio (niet     folio          18 

                                          van calvijn zelf...)                         typewerk 

                                          articles concernant l'organisation de        folio type     2 

                                          l'eglise... 

                                          boek i caput 2 van calvijns institutie       folio          1 

                                          in de gestalte van 1539 (doorgestreept       typewerk 

                                          blad) 

                                          boek I, cap. vii (aantekening)               folio manu     1 

                                          calvijn boek ii hoofdstuk ii hominem         folio type     2 
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                                          arbitrii libertate... 

                                          calvijn de justificatione                    folio type     6 

                                          calvijn institutie 1536 de oratione          folio type     1 

                                          calvijn institutie boek ii caput vii         folio type     7 

                                          calvijn institutie boek ii hfdstuk viii      folio type     9 

                                          legis moralis explicatio 

                                          calvijn institutie boek ii hoofdstuk i       folio          8 

                                          adae lapsu...                                type, manu 

                                          calvijn institutie boek ii hoofdstuk ii      folio type     1 

                                          inleidende beschouwing 

                                          calvijn institutie boek ii hoofdstuk ix      folio type     3 

                                                                                       manu 

                                          calvijn institutie boek ii hoofdstuk ix      folio type     4 

                                          in 1559 geschreven; vijf paragrafen 

                                          calvijn institutie boek III hoofdstuk vi     folio type     2 

                                          de vita hominis christiana...                manu 

                                          calvijn institutie i,15, ii,1-5              folio type     2 

                                          anthropologie (vergelijking..) 

                                          calvijn institutie ii,1  de eerste drie      folio type     1 

                                          secties van het eerste hoofdstuk... 



                                                                                                      4 

                                          calvijn institutie III, 3-5 de               folio type     16 

                                          peonitentia...                               manu 

                                          calvijn institutie iii,19 de libertate       folio type     7 

                                          christiana 

                                          calvijn institutio boek i caput vii          folio          1 

                                                                                       typewerk 

                                          calvijn institutio boek ii cap. vi           folio type     3 

                                          homini perdito...                            manu 

                                          calvijn institutio boek iii hoofdstuk        folio type     1 

                                          xix de libertate christiana 

                                          calvijn institutio cap xv                    folio          10 

                                          (anthropologie)                              typewerk 

                                          calvijn institutio tweede boek twaalfde      folio type     4 
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                                          hoofdstuk                                    manu 

                                          calvijn is een 'homo unius libri'            folio type     1 

                                          calvijns leer betreffende de                 folio type     2 

                                          praedestinatie inst. iii cap 21-24 

                                          calvijns leer betreffende de                 folio type     21 

                                          praedestinatie institutie iii cap 21-24      manu 

                                          cap ix, 1554 cap I sectiones 34-36 rood      folio manu     1 

                                          blad 

                                          cap viii probationes (rood blad)             folio manu     1 

                                          caput iii dei notitiam hominum mentibus      folio          5 

                                          naturaliter esse inditam                     typewerk 

                                          caput iv eandem notitiam partim              folio          2 

                                          inscitia, partim malitia vel suffocari       typewerk 

                                          vel corrumpi 

                                          caput v dei notitiam in munid fabrica et     folio          8 

                                          continua ejus gubernatione lucere            typewerk 

                                          caput vi ut ad deum creatorem quis           folio          18 

                                          perveniat, opus esse criptura duce et        typewerk, 

                                          magistra                                     manu 

                                          christianae religionis institutio c.r. i     folio type     7 

                                          (1536) 

                                          de institutie van 1536                       folio manu     6 



                                          de institutie van calvijn in haar            folio type     7 

                                          verschillende stadia van ontwikkeling        manu 

                                          de slotzin!! 5 rode bladen, 9 punten         folio manu     5 

                                          de term 'institutio (cadier schrijft in      folio manu     1 

                                          de voorrede van zijn uitgave...) 

                                          die kirchliche dogmatik karl barths als      folio type     5 

                                          hermeneutik (schema) 

                                          een vergelijking van de orde in het          folio          1 

                                          eerste hoofdstuk der institutie van 1539     typewerk 

                                          met de orde in de daarmee 

                                          overeenstemmende eerste 10 hfdstukken 

                                          van het eerste boek van de instutitie 
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                                          van 1559... 

                                          geel blad met notitie o.m. over sectio       folio manu     1 

                                          3, sectio 4 

                                          goed is het opschrift dat otto weber ...     folio manu     1 

                                          het woord conscientia in calvijns            folio type     6 

                                          institutie iii,19 (1536 os I s. 223-233) 

                                          hoofdstuk ii van 1539 (fr. 1541)             folio          13 

                                                                                       type, manu 

                                          in c.r. nazien...                            folio manu     2 

                                          institutie I,1,1 in 1559 en 1539-1554        folio          4 

                                                                                       typewerk 

                                          institutie van 1536 caput ii de fide         folio type     11 

                                          institutie van 1536 over de functie van      folio type     8 

                                          de wet 

                                          institutio calvijn caput viii boek i,        folio          2 

                                          probationes...                               typewerk 

                                          institutio rel. christ. 1559 kolommen        a4             27 

                                          339tm392 met onderstrepingen (caput xii      fotocopiee 

                                          betreffende, de cognitione dei               rwerk 

                                          redemptoris) 

                                          invoegingen v1 en v2 rood blad               folio manu     1 

                                          liber I caput xvi (9 paragrafen)             folio          6 

                                                                                       typewerk 

                                          liber III caput vi de vita hominis           folio type     3 



                                          christiani: ...                              manu 

                                          liber III caput vii summa vitae              folio type     3 

                                          christianae: ...                             manu 

                                          liber III caput viii de crucis               folio type     1 

                                          tolerantia... 

                                          liber tertius de modo percipiendae           folio type     4 

                                          christi gratiae..                            manu 

                                          notitie: de clementia                        folio manu     1 

                                          notities (psychopannuchia)                   folio manu     1 

                                          notities: (biografische gegevens             folio manu     8 
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                                          calvijn) 

                                          over het eerste hfdst. van 1539 (alias:      folio          16 

                                          over het onstaan van hfdst 1 1539)           typewerk 

                                          overzicht                                    folio type     2 

                                          schutblad groen: 1539 caput II = 1559        folio manu     1 

                                          boek II, cap. I-V 

                                          stets hat sich die schrift gegen allen       folio          7 

                                          widerstand durchgesetzt... sectio 13,        typewerk, 

                                          caput ix sectio 1, sectio 2, sectio 3,       manu 

                                          caput x sectio 1, sectio 2, sectio 3 

                                          teksten uit christianae religionis           folio          3 

                                          institutio de lege                           copie 

                                          vergelijking (wat betreft dit tweede         folio type     10 

                                          boek) van de inst. van 1559 met de           manu 

                                          edities 1539-1554 

                                          voordat wij nu sectio 2 bestuderen...(7      folio          1 

                                          punten)                                      typewerk 

                                          wernle over cap i van 1539 gele bladen       folio manu     5 

                                                                                       en 

                                                                                       typewerk 

                                          wij zien dus: authentica... (sectio 3,       folio          1 

                                          sectio 4, sectio 5)                          typewerk 

                                          wilhelm niesel over die fuersehung           folio          1 

                                                                                       typewerk 

                                          wir bieten nun zuerst eine beschreibung      folio type     5 

                                          der weise ... 



                           calvijn        1539 caput I = 1559 boek I, I-X, inhoud 

                           institutie     later specificeren 

                           II 

                           bespreking 

                           der 

                           afzonderli 

                           jke capita 

            i097           hfdst. V       *3 die kirchliche dogmatik karl barths       typewerk       29 
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                                          als vorschlag an die hoerende und 

                                          lehrende kirche 

                                          schutblad hoofdstuk VI * 2 karl barth        typewerk,      31 

                                          (aanknopend bij de calvijn van de            manu 

                                          christologische concentratie) 

                                          schutblad+hoofdstuk VI * 2 karl barth        typewerk,      31 

                                          (aanknopend bij de calvijn van de            manu 

                                          christologische concentratie) 

                                          schutblad: hoofdstuk VI * 1 de               manu           1 

                                          gereformeerde leertraditie aanknopend 

                                          bij de calvijn van de dupliciteit 

                                          synopsis purioris theologiae (over de        stencil        18 

                                          leidse synopsis) en bijlagen:                               (sommige 

                                          turrettini,buddeus,marck                                    in 

                                                                                                      meervoud) 

                                          witsius de oeconomia foederum dei cum        stencil,       43 

                                          hominibus                                    manu 

            i098           hfdst IV       *4 (entscheidungen)                          typewerk       >40 

                           inst. 1559 

                                          *4 die 'duplex dei hominisque cognitio'      typewerk       30 

                                          in der institutio von 1559 

                           hfdst. IV      * 1 ... in hoeverre calvijn zichzelf         manu           1 

                           inst. 1559     gelijk is gebleven... 

                                          * 1 bij dawey-parker                         manu           2 

                                          * 1 christus is de scopus van heel de        manu           3 

                                          schrift (kruschi beschrijft dit zeer 

                                          goed) 

                                          * 1 de eenheid van compositie de             manu           2 



                                          systematiek regulierer dogmatiker 

                                          * 1 de lege / de foedere                     manu           3 

                                          * 1 melanchton en de oorsprong van de        manu           1 

                                          protestantse dogmatiek 

                                          * 1 nunquam mihi satisfeci ... donec in      manu           5 

                                          hunc ordinem...we vermelden de redenen, 
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                                          om welke calvijn ontevreden was over 

                                          zijn werk 

                                          * 1 nunquam mihi satisfeci, het nieuwe       manu           2 

                                          ontwerp 

                                          * 2 'gott und mensch' in der institutio      typewerk       23 

                                          calvins, dritter abschnitt 'gott und 

                                          mensch' in der institutio von 1559 

                                          * 3  dritter paragraph (vorlaeufige          typewerk       15 

                                          skizze) die endgueltige neue formgebung 

                                          der institutio im winter 1558-1559 

                                          1559 de combinatie van de lege met de        manu           7 

                                          similitudine etc 

                                          calvijn over de wet                          manu           1 

                                          die struktur der heiligen lehre in der       manu           1 

                                          theologie calvins 

                                          die zweite phase = die vierte etappe         manu en        >40 

                                                                                       typewerk 

                                          hoofdstuk IV uit vier paragrafen             manu           5 

                                          hoofdstuk V * 2 de these van de              manu           15 

                                          dupliciteit van de godskennis 

                                          kapitel 5                                    manu,          5 

                                                                                       stencil 

                                          kort overzicht van de wijze waarop           stencil        8 

                                          calvijn 1558/59 te werk is gegaan bij de 

                                          definitieve nieuwe vormgeving van zijn 

                                          institutio 

                                          niesel-dowey!                                manu           10 

                                          psalm 113 hebr tekst en ned. vertaling       stencil        3 

                                          waarna exegese van calvijn 

                                          schutblad: * 2                               manu           1 



                                          schutblad: cap V * 2 de acht etappen bij     manu           1 

                                          de nieuwe vormgeving van de institutio 

                                          van 1559 

                                          schutblad: hoofdstuk V de institutie van     manu           1 
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                                          1559, vier paragrafen 

            i099           hfdst IIIa     * 3 over de pietatis experientia,            manu           27 

                           1537           aanvulling 

                                          besluit van de paragraaf                     manu           10 

                                          calvijn over de catechismus in brieven       manu           1 

                                          m.b.t. caroli 

                                          cap. II de fide latijnse tekst met           fotocopie      4 

                                          aantekeningen br. 

                                          confessio de trinitate propter calumnias     fotocopie      3 

                                          p. caroli 

                                          doumergue IV: le pere, blz 103 van?          fotocopie      1 

                                          het slot van blad 66 moet anders worden      manu           3 

                                          hoofdstuk III calvijns 'instruction et       stencil        15 

                                          confession de foy, dont on use en 

                                          leglise de geneve' van 1537 

                                          hoofdstuk III par. 2 bespreking van de       stencil en     40 

                                          catechismus van 1537 als schakel tussen      manu 

                                          de institutie van 1536 en de institutie 

                                          van 1539 

                                          hoofdstuk III par. 3 scriptura et            stencil        13 

                                          pietatis experientia 

                                                                                       stencil en     17 

                                                                                       manu 

                                          institutio rel. christ. 1539-1554            fotocopie      11 

                                          madat harachomim - madat hadin,              stencil        1 

                                          attribute of mercy - attribute of 

                                          judgment, justitia - misericordia 

                                          (begrippenpaar) 

                                          punten ter bespreking voor de derde          manu           6 

                                          paragraaf 

                                          schets van * 3 van hoofdstuk III na blad     manu           2 

                                          2 (waarbij geschreven: anders) 



                                          schutblad * 3                                manu           1 

                                          schutblad: * 2                               manu           1 
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            i099           hfdst IIIa     schutblad: hoofdstuk IIB calvijns            manu           1 

                           1537           'instruction et confession de foy, dont 

                                          on use en leglise de geneve' van 1537 

            i100           hfdst III      'gott und mensch' in der institutio von      typewerk       21 

                           inst 1537      1539, 1539-1557 

                           b 1539 c 

                           1543 

                                          * 3 over de pietatis experientia,            manu           27 

                                          aanvulling 

                                          * 5 de oorsprong van calvijns 'duplex        stencil en     >50 

                                          dei cognitio'                                manu 

                                          aantekenbladen                               manu           4 

                                          aantekenbladen (doumergue) w.o. de           manu           11 

                                          poenitentia et de justificatione 

                                          de catechismus van 1542                      manu           2 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil en     50 

                                          institutie van calvijn hoofdstuk II b        manu 

                                          calvijns 'institutio christianae 

                                          religionis' van 1539 

                                          hoofdstuk IV par 2 de nieuwe inleiding       stencil en     24 

                                                                                       manu 

                                          schutblad * 4                                manu           1 

                                          schutblad b de institutie van 1543 1550      manu           1 

                                          1554 

                                          schutblad dit wordt c de catechismus van     manu           1 

                                          1542 

                                          schutblad: A  * 2 calvijns arbeid aan de     manu           1 

                                          nieuwe vormgeving in vijf phasen 

                                          schutblad: dit wordt * 1....                 manu           1 

                                          schutblad: hoofdstuk III de tweede           manu           1 

                                          gestalte van calvijns dogmatische 

                                          hoofdwerk cognitio dei et nostri de 

                                          dialectiek van godskennis en zelfkennis 

                                          hier: de oorspronkelijke tekst van onze 
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                                          studie, daarna de nieuwe tekst ... 

                                          schutblad:* 3 (intermezzo) wat zien we       manu           1 

                                          nu gebeuren!? in deze nieuwe vormgeving 

            i101                          ontwerpteksten voor: die struktur der        typewerk, 

                                          theologie calvins kapitel II                 manu 

                           hfdst II       aantekenbladen (mbt institutie 1536)         manu           3 

                           inst 1536 

                                          christianae religionis institutio..          typewerk       5 

                                          praefatio .. calvino 1536 

                                          corpus reformatorum volumnia I-XXVIII de     typewerk,      22 

                                          werken van philipp melanchthon, volumina     manu 

                                          xxix-lxxxviii joannis calvini opera quae 

                                          supersunt omnia 

                                          dinsdag 15 januari 1974 thema hoofdstuk      manu           8              1974 0115 

                                          II christianae religionis institutio 

                                          1536 

                                          donderdag 17 januari 1974 thema              manu           3              1974 0117 

                                          hoofdstuk IV 

                                          hoofdstuk I, titel: de structuur der         manu           33             1974 0114 

                                          heilige leer en de traditie van het 

                                          theologische dualisme, waarschijnlijk 

                                          drie paragrafen ... 

                                          institutio 1536 cap I de lege mandatum x     fotocopie      9 

                                          maandag 14 januari 1974 thema: hoofdstuk     manu           2              1974 0114 

                                          I: de studie 'de structuur der heilige 

                                          leer in de theologie van calvijn' zal 

                                          uit vijf hoofdstukken bestaan (nu: drie 

                                          delen) 

                                          ontwerpteksten voor: die struktur der        stencil,       105 

                                          theologie calvins kapitel II                 typewerk, 

                                                                                       manu 

                                                                                       typewerk,      67 

                                                                                       manu 

                                          schutblad: hoofdstuk II de institutie        manu           1 
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                                          van 1536 

                                          schutblad: institutie 1536                   manu           1 

                                          trefwoord calvin uit rg.gIII kolommen        fotocopie      7 

                                          1588-1600 

                                          vrijdag 18 januari 1974 thema hoofdstuk      manu           5              1974 0118 

                                          V 

                                          woensdag 16 januari 1974 thema hoofdstuk     manu           6              1974 0116 

                                          IIIa de catechismus van 1537 en 

                                          hoofdstuk IIIb de institutie van 1539 

            i102           hfdst. I       (omschrijvende) inhoudsopgave                manu           9 

                                          * 2 over de mogelijkheid van een             manu           8 

                                          voorhaeretische afwijking in de 

                                          reformatorische doctrina 

                                          *1 de forma docendi in de institutie van     manu           4 

                                          calvijn, de drie gestalten van calvijns 

                                          dogmatische hoofdwerk 

                                          *3 de edities en de opzet van onze           manu           1 

                                          studie 

                                          1. de institutie als catechismus             manu           1 

                                          1536-1538 

                                          aantekeningen bij wernle over calvijn        manu           2 

                                          als biblicist 

                                          barth over de nieuwe vormgeving van de       manu           1 

                                          institutio (van calvijn) in 1559 

                                          berkouwer, de triomf der genade in de        manu           10 

                                          theologie van karl barth, (1954) 

                                          materiaal voor * 2 

                                          bespreking boek werner krusche (das          manu           4 

                                          werken des heiligen geistes nach calvin, 

                                          1957) 

                                          bij hoofdstuk I                              manu           1 

                                          calvijn is een 'homo unius libri'            manu           1 

                                          calvijn lezen dmv tekstvergelijking          manu           2 

                                          zoals mattheus i.v.m. marcus 

 

    

    

 



             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i102           hfdst. I       calvijn theoloog van de ... (hij is          manu           2 

                                          veelzijdig) 

                                          calvijn: telkens opnieuw                     manu           3 

                                          calvijns 'gesetzlichkeit' (wernle)           manu           1 

                                          de drieerlei dialectiek                      manu           5 

                                          de structuur van calvijns theologie          manu           7 

                                          de zes beweegredenen                         manu           8 

                                          edities                                      manu           1 

                                          hoe heeft calvijn het oude testament         manu           1 

                                          gelezen 

                                          hoofdstuk I * 5 de calvinforschung en        manu           1 

                                          het thema van onze studie 

                                          hoofdstuk I de structuur der heilige         manu           1 

                                          leer als dogmatisch probleem (opzet drie 

                                          paragrafen) 

                                          hoofdstuk I de structuur der heilige         manu           12 

                                          leer als dogmatisch probleem * 1 de drie 

                                          gestalten der institutie (en het 

                                          probleem van de ordo docendi) 

                                          hoofdstuk I het probleem van de              manu           12 

                                          structuur der heilige leer, inleiding 

                                          hoofdstuk II (opzet)                         manu           1 

                                          inleiding tot de studie over de              stencil en     7 

                                          structuur van de theologie van calvijn       manu 

                                          overzicht van wat na hoofdstuk I in de       manu           6 

                                          overige vijf hoofdstukken (II-VI) volgt 

                                          schets voor de compositie van de studie      manu           1 

                                          in haar geheel (vijf hoofdstukken) 

                                          schutblad * 3. Het probleem van de ordo      manu           1 

                                          docendi bij calvijn in de institutie van 

                                          calvijn, B. calvijn 

                                          schutblad *5 redenen om een onderzoek in     manu           1 

                                          te stellen naar de structuur der heilige 

                                          leer in de institutie van calvijn 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 



            i102           hfdst. I       schutblad: de drie grondvormen der           manu           1 

                                          institutie (van calvijn) 

                                          schutblad: drie grondvormen, drie            manu           1 

                                          inleidingen, drie kernzinnen, drie 

                                          dialectieken 

                                          titel van deze studie, de structuur der      manu           13 

                                          heilige leer in de institutie 

                                          christianae religionis van calvijn 

                                          trefwoord lex                                manu           1 

                                          uitspraak van otto weber, vorwort zum        manu           1 

                                          ersten band s. X-XI (over calvijn) 

                                          verwijzingen naar edities institutie         manu           1 

                                          voetnoot over bron                           manu           1 

                                          wat in * 1 van hoofdstuk I ter sprake        manu           6 

                                          moet komen 

            i103                          aan het slot van de inleiding... (met        manu           1 

                                          verwijzingsstreep door de tekst)             (folio)        eenzijdig 

                                          alles wordt telkens anders gezegd...         manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          calvijn blijkt de zin van het                manu           2 

                                          'aliter'...                                  (folio)        eenzijdig 

                                          dank zij dit schema weet hij in 1539...      manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          de leer van het woord gods in zijn drie      manu           1 

                                          gestalten                                    (folio)        eenzijdig 

                                          de oorsprong van het feit                    manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          de structuur der heilige leer in de          lijkt op       15 

                                          theologie van calvijn, inleiding, over       copie van      eenzijdig 

                                          het thema van deze studie en de wijze        stencil 

                                          waarop het zal worden behandeld              (folio) 

                                                                                       stencil        9 

                                                                                       stencil        10 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i103                          de systematiek is er bij barth reeds in      manu           1 

                                          1919...                                      (folio)        tweezijdig 



                                          de voorhaeretische afwijking...              manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          deze inleiding is goed...                    manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          deze visie op het fenomeen 'haeresie'        manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          en nu daartegenover...                       manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          epistola ad lectorem (1539-1550);            lijkt op       2 

                                          johannes calvinus lectori (1554 1559)        copie van      eenzijdig 

                                                                                       typewerk 

                                                                                       (kwarto) 

                                          gratia non tollit naturam etc.               manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          handgeschreven opzet 'methodus est           manu           1 

                                          arbitraria'                                  (folio)        tweezijdig 

                                          handgeschreven opzet III calvijn (rood       manu           1 

                                          schrift)                                     (folio)        eenzijdig 

                                          handgeschreven opzet III overzicht van       manu           1 

                                          de wording van de Institutie                 (folio)        eenzijdig 

                                          handgeschreven opzet studie over             manu           1 

                                          'doctrina "leer"                             (folio)        eenzijdig 

                                          handgeschreven opzet V wat de beide          manu           1 

                                          grondvormen van haeresie betreft..           (folio)        eenzijdig 

                                          het antwoord op de vraag waarom...           manu           1 

                                                                                       (folio)        tweezijdig 

                                          het onderscheid met brunners... (geheel      manu           1 

                                          doorgestreepte tekst)                        (folio)        eenzijdig 

                                          niet de'unglaube'...                         manu           3 

                                                                                       (folio) 

                                          nu de bespreking van par. 2,1...             manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i103                          om het karakter... (geheel                   manu           1 

                                          doorgestreepte tekst), ommezijde: twee       (folio)        tweezijdig 

                                          dingen zijn het... (niet doorgestreepte 

                                          tekst) 



                                          ons begrip 'haeresie'...                     manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          opzet titelblad voor 'de structuur der       stencil,       1 

                                          heilige leer en de theologie van             manu           tweezijdig 

                                          calvijn'                                     (folio) 

                                          over haeresie als 'theologisch               manu           1 

                                          zondigen'...                                 (folio)        tweezijdig 

                                          overzicht boek doumergue, jean calvin,       manu           1 

                                          les hommes et les choses de son temps        (folio)        eenzijdig 

                                          schets voor het derde deel van de            manu           2 

                                          paragraaf (of: van het hoofdstuk)            (folio)        eenzijdig 

                                          V beide grondvormen van haeresie...          manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          V' (als invoegteken) in 0par 18,2 over       manu           1 

                                          'die grosse verwechslung'..., ommezijde      (folio)        tweezijdig 

                                          V (als invoegteken) wanneer hij in ... 

                                          V' (kan ook invoegteken zijn), in 0par       manu           1 

                                          18,2 over 'die grosse verwechslung'...       (folio)        tweezijdig 

                                          van gewicht met betrekking tot het thema     manu           1 

                                          van onze paragraaf...                        (folio)        tweezijdig 

                                          vanzelfsprekend moeten we thans horen...     manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          vervolg citaat wernle                        manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          voorhaeretische afwijking                    manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 

                                          wanneer calvijn in de definitieve            manu           1 

                                          institutie van 1559.....                     (folio)        eenzijdig 

                                          zonder deze consequentie...                  manu           1 

                                                                                       (folio)        eenzijdig 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i103           hfdst. I       calvijnstudie veelal als stencil, met        stencil 

                           A              handgeschreven bijlagen (later te 

                                          inventariseren) 

            i104           luther als     bornkamm, luther und das alte testament      fotocopie      241 

                           bijbelvert     (1948) 

                           aler, 



                           bornkamm, 

                           hirsch, 

                           raeder, 

                           luther 

                           translator 

                                          das prinzip der bibeluebersetzung            stencil        2 

                                          hirsch luthers deutsche bibel (1928)         fotocopie      112 

                                          luthers bijbelvertaling                      manu           28 

                                          r g g III trefwoord luther                   fotocopie      23 

                                          raeder, artikel voraussetzungen und          fotocopie      26             1966 

                                          methode von luthers bibeluebersetzung 

                                          (1966) 

                                          w a band 53 (1920) vom schem hamphoras       fotocopie      2 

                                          und vom geschlecht christi, 1543 

                                          w a  bd 58 s 75-79, trefwoord                fotocopie      5 

                                          bibelverdeutschung 

                                          za 8 april 1976: over het verband tussen     manu           5              1976 

                                          het theologische dualisme als 

                                          voorhaeretische afwijking en het eerst 

                                          door hieronymus en daarna ook door 

                                          luther gehuldigde principe van 

                                          bijbelvertaling 

            i105           bijbelvert     bespreking van: stoerig, das problem des     stencil        3 (2 ex) 

                           alingen        uebersetzens 

                           ... 

                           maimonides 

                                          brief jeremias an buber 270905,              stencil        4 

                                          torczyner an buber 320523, 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i105           bijbelvert     cavallera, saint jerome, sa vie et son       fotocopie      95 

                           alingen        oeuvre (1922), livre IV la controverse 

                           ...            origeniste 

                           maimonides 

                                          conclusies uit hetgeen we gehoord hebben     manu           8 

                                          van hieronymus, luther, de gereformeerde 

                                          theologen en buber-rosenzweig mbt het 

                                          vraagstuk van de bijbelvertaling 



                                          de kerkvader hieronymus en het               stencil        7 (2 ex. 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen                            waarvan 

                                                                                                      met 

                                                                                                      aantekenin 

                                                                                                      gen) 

                                                                                       stencil,       12 

                                                                                       manu 

                                          de latijnse bijbelvertalingen van de         stencil        14 

                                          zestiende eeuw 

                                          de vier hexaplarische praefaties             manu           1 

                                          de wijsheid van jezus, de zoon van           stencil        2 

                                          sirach, das vorwort des griechischen 

                                          uebersetzers (smend) 

                                          die uebersetzung des alten testamentes       fotocopie      38 

                                          aus der hebraica veritas 

                                          die uebersetzungstechnik der vetus           fotocopie      12 

                                          latina 

                                          dingen die ter sprake moeten komen in de     manu           5 

                                          nederlandse kanselbijbel 

                                          enkele gegevens over hieronymus'             manu           1 

                                          bewerking van het boek job op grond van                     (2-zijdig) 

                                          de hexapla van origenes 

                                          folder bijbels museum herengracht '1000      stencil 

                                          jaar in eigen taal' expositie 

                                          francisci gomari brugensis ... oratio de     stencil        4 

                                          foedere dei 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i105           bijbelvert     fuks: de twee gelijktijdig te amsterdam      fotocopie      10 

                           alingen        in de 17e eeuw verschenen jiddische 

                           ...            bijbelvertalingen 

                           maimonides 

                                          het probleem der bijbelvertaling als         stencil        13 

                                          gespreksthema in de correspondentie 

                                          tussen augustinus en hieronymus 

                                          hieronymus als bijbelvertaler (enkele        stencil        3 

                                          gegevens) 

                                          hieronymus en johannes van jeruzalem...      manu,          6 



                                                                                       typewerk 

                                          illustratiebladen bij het onderwerp          stencil        12 

                                          'bijbelvertalingen' (uit grondtekst, 

                                          LXX, vetus latina, vulgata, luther, 

                                          buber (in 4 edities), fagius, drusius) 

                                          inadequaat groot nieuws                      manu           5 

                                          incipit alia eiusdem praefatio (in libro     fotocopie      2 

                                          psalmorum) 

                                          incipit praefatio eusebii hieronymi in       fotocopie      1 

                                          libro psalmorum 

                                          incipit praefatio hieronymi presbyteri       fotocopie      2 

                                          in libros salomonis 

                                          incipit praefatio hieronymi presbyteri       fotocopie      2 

                                          in librum paralipomenon 

                                          incipit praefatio sancti hieronymi           fotocopie      1 

                                          presbyteri in evangelio 

                                          incipit prologus hieronymi in isaia          fotocopie      1 

                                          propheta 

                                          incipit prologus hieronymi in libris         fotocopie      1 

                                          salomonis 

                                          incipit prologus sancti hieronymi in job     fotocopie      1 

                                          interpretatie, het verband tussen            manu           9 

                                          exegese en vertaling 

                                          luthers bijbelvertaling                      stencil        5 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i105           bijbelvert     maimonides (rabbi mosche ben maimon) an      stencil        5 

                           alingen        den uebersetzer (duitse vertaling naast 

                           ...            hebreeuwse brief) 

                           maimonides 

                                          marnix van st aldegonde, drusius,            manu           4 

                                          baudartius 

                                          martin buer: ein hinweis fuer bibelkurse     stencil        3 

                                          opmerking over heinrich wyder, die           manu           1 

                                          uebertragung biblischer grundbegriffe 

                                          ins chinesische (1936) 

                                          rabbi mosche ben maimon, an den              stencil,       6 

                                          uebersetzer (duits naast hebreeuws) met      manu 



                                          opmerking 'bij de passage over het 

                                          vertalen in de brief van maimonides aan 

                                          samuel ibn tibbou' 

                                          schild, dissertatie 'abendlaendische         fotocopie      58 

                                          bibelvorreden bis zur lutherbibel' 

                                          (1964) : vulgata vorreden 

                                          schutblad: de kerkvader hieronymus en        manu           1 

                                          het grondbeginsel van bijbelvertalen 

                                          schutblad: de latijnse bijbelvertalingen     manu           1 

                                          van de 16e eeuw als achtergrond van de 

                                          statenvertaling 

                                          schutblad: de origenistische strijd          manu           1 

                                          schutblad: het probleem der                  manu           1 

                                          bijbelvertaling als gespreksthema in de 

                                          correspondentie tussen augustinus en 

                                          hieronymus 

                                          schutblad: luthers bijbelvertaling           manu           1 

                                          (enkele gegevens) 

                                          schutblad: praefationes van de               manu           1 

                                          vertalingen 'iuxta hebraeos' 

                                          strijd over origenes en het origenisme       manu           17 

                                          winkelman, einige bemerkungen zu den         fotocopie      15 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          aussagen des rufinus von aquileia und 

                                          des hieronymus ueber ihre 

                                          uebersetzungstheorie und -methode 

                                          za 8 mei 1976, bijbelvertalen door           manu           8              1976 

                                          hieronymus 

                           bijbelvert     de zgn eerse origenistische strijd           manu           6 folio 

                           alingen...     (nalatigheid campenhausen), re3 

                           maimonides     origenistische streitigkeiten (bladen 

                                          genummerd 1-2), rufinus, rufinus 

                                          2,theophilus van alexandrie) 

            i106           hieronymus     'fons' et 'rivuli', praefatio in quatuor     manu           2 

                           translator     evangelia 

                           1 1961 

                                          * 16 des hieronymus aelteste                 manu           1 



                                          uebersetzungsarbeiten griechischer 

                                          kirchenvaeter 

                                          * 18 uebersetzungsarbeiten und beginn        manu           2 

                                          der bibeluebersetzung des hieronymus 

                                          * 33 uit band 2 van gruetzmacher, die        manu           4 

                                          bibeluebersetzung des hieronymus 

                                          aquila, symmachus, theodotionus, de          manu           4 

                                          hexapla 

                                          de correspondentie tussen augustinus en      manu           26 

                                          hieronymus 

                                          de kerkvader hieronymus als                  manu           8 

                                          bijbelvertaler (de opzet), waarna 

                                          schutbladen en schetsen van de diverse 

                                          hoofdstukken 

                                          de kerkvader hieronymus en het               manu           11 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen: quod 

                                          intellegibamus expressimus 

                                          de praefaties                                manu,          30 

                                                                                       typewerk 

                                          de strijd die hieronymus had te voeren       manu           9 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i106           hieronymus     enkele bladzijden uit artikel vaccari,       fotocopie      5 

                           translator     uit biblica 1 (1920) blz 554, 555, 556, 

                           1 1961         557 (italiaans) 

                                          epistola LI de brief van epiphanius aan      manu,          10 

                                          bisschop johannes van jerusalem vertaald     stencil 

                                          door hieronymus, tot particulier gebruik 

                                          voor eusebius cremonensis 

                                          het gezag van de LXX                         manu           6 

                                          hieronumus' verdediging van zijn manier      manu           9 

                                          van vertalen 

                                          hieronymus ad pammachium epistola 57, de     stencil        9 

                                          optimo genere interpretandi 

                                          hieronymus als bijbelvertaler                manu           11 

                                          hieronymus over bijbelvertalen,              manu           2 

                                          registers mallarsius 

                                          hieronymus' verhouding tot de                manu           11 



                                          septuaginta, aristarchische tekens, 

                                          intelligere, verba - sensus, praefatio 

                                          in judith, sensus, kolometrie, 

                                          kakozylia, mysterium - sacramentum 

                                          hieronymus, epistola CVI, ad sunniam et      fotocopie 

                                          fretelam 

                                          hieronymus...en de hexapla, ...en zijn       manu           5 

                                          leraren in het hebreeuws, ...over 

                                          origenes, ...over hesyschius, lucianus 

                                          (en origines), ...over aquila 

                                          hieronymus/ de tegenstanders en hun          manu           1 

                                          geblaf 

                                          hieronymus/ uitgangspunt, waarom op de       manu           11 

                                          hebraica veritas moet worden 

                                          teruggegrepen 

                                          latijnen leerlingen van grieken, o.a.        manu           2 

                                          hieronymus 

                                          over bisschop johannes (II) van              manu           3 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          jeruzalem 

                                          schutblad: ad pammachium, d j bloudheim      manu           1 

                                          (over de afra en itala) 

                                          schutblad: correspondentie met               manu           1 

                                          augustinus 

                                          schutblad: de eerste strijd om het           manu           1 

                                          origenisme, levensloop 

                                          schutblad: de kerkvader hieronymus als       manu           1 

                                          bijbelvertaler, inleiding 

                                          schutblad: de praefaties                     manu           1 

                                          schutblad: epistola LI de brief van          manu           1 

                                          epiphanius aan bisschop johannes van 

                                          jerusalem vertaald door hieronymus 

                                          schutblad: hoofdstuk III hieronymus'         manu           1 

                                          verdediging van zijn methode als 

                                          bijbelvertaler in 'de optimo genere 

                                          interpretandi' 

                                          schutblad: verba - sensus, vorm en           manu           1 



                                          inhoud, was er sagt - was er meint 

                                          tekst van en aantekeningen bij de brief,     stencil en     13 

                                          epistola 57 hieronymus ad pammachium, de     manu 

                                          optimo genere interpretandi 

                                          twee kolommen tekst, frans-latijn  ad        fotocopie      22 

                                          synniam et fretelam 

                                          zaterdag 9 oktober 1970 hermeneutiek         manu en        22 

                                          over hieronymus als bijbelvertaler, met      typewerk 

                                          tekst brief ad pammachium en commentaar 

                                          daarbij 

            i107                          kerkdienst over matth 21:23-32               manu           6              1964 

                                          (preektekst matth 21:25) 6407 

                                          kerkdienst over matth 25:31-46 m.m.v. ps     manu           8 

                                          76, ps 72, ps 98, 1 kon 3, ps 1, ps 37, 

                                          gn 18 

                                          kerkdienst over matth 26:1-16 m.m.v. rom     manu           5 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 
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                                          5:1-11 

                                          kerkdienst over matth 26:1-16; matth         manu           3 

                                          27:11-26; matth 27:55-61; matth 28:1-10; 

                                          eph 5:22 

                                          kerkdienst over matth 26:13 540307           manu           8              1954 

                                          kerkdienst over matth 26:13  6402            manu           9              1964 

                                          kerkdienst over matth 26:17-29               manu           7 

                                          kerkdienst over matth 26:30-56               manu           5 

                                          kerkdienst over matth 26:30-56 540321        manu           4              1954 

                                          kerkdienst over matth 26:30-56  650314       manu,          7              1965 

                                                                                       typewerk 

                                          kerkdienst over matth 26:57-27:2 580323      manu           15             1958 

                                          kerkdienst over matth 26:57-75 6303          manu           9              1963 

                                          kerkdienst over matth 26:57vv  650321        manu           7              1965 

                                          kerkdienst over matth 26:6-13 6 april        manu           4 

                                          kerkdienst over matth 26:6-13  6102          manu           8              1961 

                                          kerkdienst over matth 27:11-26               manu           6 

                                          kerkdienst over matth 27:11-26 640322        manu,          8              1964 

                                                                                       typewerk 

                                          kerkdienst over matth 27:11-26 650404        manu,          8              1965 



                                                                                       typewerk 

                                          kerkdienst over pontius pilatus in het       manu           11 

                                          verhaal van mattheus eerst in matth 

                                          27:1-2 en matth 11-26, daarna in matth 

                                          27:55-66 en matth 28:11-15 

                           besliskund     anaximander, tweekolommentekst               fotocopie      7 

                           e              grieks-duits , 29 stellingen 

                                          anmerkungen                                  fotocopie      2 

                                          die anschauungen der apokryphen u. der       fotocopie      38 

                                          pseudepigraphen (uit een 

                                          neunundzwanzigster exkurs, p. 799-837) 

                                          plato de vita eius ac scriptis (grieks,      fotocopie      26 

                                          latijn) 

                                          quellen vorsokratischen philosophie          fotocopie      1 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i107           besliskund     schutblad: tobit                             manu           2 

                           e 

                                          schutblad: tobit en daarachter: tobit        manu           3 

                                          theaitetos                                   fotocopie      11 

                           brown, the     brown, the birth of the messiah, een         manu           69 

                           birth of       uiterst zorgvuldig opgebouwd exegetisch 

                           the            betoog dat 17 paragraphen bevat 

                           messiah;       (weerspiegeling van de methode bij Brown 

                           mattheus       en bij ons!), mattheus 

                                          prediking 641101 over matth 6:12             manu           12 

                                          prediking 670115 over matth 1:18-25 + ex     manu           10 

                                          3, 1-15 + phil 2:1-11 

                                          prediking 700104 over matth 1:18-2:23        manu           27 

                                          pauluskerk rd herodes - judas op tijd 

                                          ter plaatse, zij allen doen met elkaar 

                                          openlijk wat hij heimelijk wilde doen; 

                                          griekse tekst en nederlandse vertaling 

                                          inclusief 

                                          prediking over matth 14:22-33 (14:13-33)     manu           16 

                                          prediking over matth 15: 21-28, 580216       manu           8 

                                          prediking over matth 21: 25a, 670813         manu           11 

            i108           * 4. das       de psalmen xcv tot cv                        fotocopie      10 



                           sein in 

                           der tat 

                           als ein 

                           sein in 

                           der 

                           bewaehrung 

                                          griekse tekst onder het opschrift mt         stencil        1 

                                          3,1-4,17 

                                          hebr tekst ps 72                             stencil        2 

                                          hebr tekst ps 72 met aantekeningen en        manu,          12 

                                          vertalingen latijn, hebreeuws                typewerk 

                                          intermezzo, vierter paragraph, das sein      typewerk       63 
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                                          in der tat als ein sein in der 

                                          bewaehrung 

                                          lezing over mt 26,1-16                       manu           4 

                                          ned tekst mt 25,31-46                        stencil        1 

                                          sedaka, nahestehende und                     fotocopie      4 

                                          entgegengesetzte begriffe im alten 

                                          testament, inaugural dissertation von k 

                                          hj fahlgren, 1932 

            i109           debarim        aantekeningen over sjem, etsem, qodes        manu           3 

                           hfdst II 

                           sjemot 

                                          das erwaehnen des namens                     manu           16 

                                          das lieben und fuerchten des namen           manu           20 

                                          gottes 

                                          die biblische sprache (beginn einer          typewerk       7 

                                          studie) 

                                          erster teil: name und wort (sem und          typewerk       14 

                                          dabar) 

                                                                                                      15 

                                                                                                      8 

                                          exegese qodes                                manu           9 

                                                                                                      (dubbelzij 

                                                                                                      dig) 

                                          kap. 2 semoth, das sein aller                manu           1 



                                          mitspielenden figuren als ihr dasein in 

                                          der geschichte 

                                          kapitel 2 "sjemoth"                          typewerk       9 

                                                                                       en manu 

                                          moffatt en sjem                              manu           2 

                                          nomos (grieks) n.a.v. kittels                manu           2 

                                          woerterbuch 

                                          opera, asah                                  manu           7 

                                          qara en sjeem in het boek genesis            manu           2 

                                          schutblad: kap. 2 semoth, das sein aller     manu           1 
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                                          mitspielenden figuren als ihr dasein in 

                                          der geschichte 

                                          schutblad: sder name gottes, sjeem           manu           1 

                                          qadosj 

                                          sjem, aantekeningen                          manu           18 

            i110           debarim        'geschiedenis' als theologisch begrip        stencil en     9              1965 

                           hfdst I *                                                   manu 

                           7 

                                          * 7 das sein in der tat als ein sein in      stencil        46 

                                          der geschichte 

                                          * 7. das sein in der tat als ein sein in     typewerk       18 

                                          der geschichte 

                                          1 sam 17:29                                  manu           5 

                                          alles sprechen ist aeusserung der            manu           4 

                                          intention der ganzen nephes, en 

                                          stichwoerter 

                                          blz 71-(vervolg) tot blz 78, over: die       typewerk       1 

                                          geschichte als sich selbst kundgebende 

                                          geschichte 

                                          dabhar                                       manu,          17 

                                                                                       typewerk 

                                          das sein in der tat...                       manu           2 

                                          die struktur der prophetischen rede          manu,          13 

                                                                                       typewerk 

                                          duitse concepten in handschrift over         manu           50 

                                          debarim, w.o. 'amar', sprechen 



                                          fragment uit teil II kap I par ?             typewerk,      10 

                                                                                       manu 

                                          genesis 29, 1-14, de ontmoeting van          typewerk       7 

                                          jacob en rachel 

                                          hoe treden de concrete wezens met elkaar     manu           10 

                                          in verbinding en gaan tussen hen 

                                          debharim geschieden? 

                                          jede erzaehlung, jeder spruch, jedes         manu           8 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          lied 

                                          schutblad III dritter teil,                  manu           1 

                                          eigentuemlichkeiten der biblischen 

                                          sprache 

                                          schutblad: 1 b dabhar                        manu           1 

                                          schutblad: die zeit der geschichte, de       manu           1 

                                          dagen 

                                          schutblad: schluss                           manu           1 

                                          schutblad: zweiter teil                      manu           1 

                                          ueber profanes und theologisches             manu           6 

                                          sprachgebrauch, enz. 

                                          uitleg en verklaring van jesaja 55, 6-11     typewerk       9              1965 

                                          wann.... dabhar, debharim                    typewerk       6 

                                          zwei beispiele                               typewerk       1 

            i111           * 5 die        die kirchliche dogmatik karl barths als      stencil        96             1963 

                           treue          hermeneutik (verspreiding vos/meijer) 

                                          kapitel II paragraph 5 das sein in der       stencil        87 

                                          tat als ein sein in der treue 

                                          voorbericht bij toezending * 5 aan           stencil        87             1963 

                                          cursusdeelnemers amsterdam, dd 27 april 

                                          1963 en lijst van deelnemers 

            i112           die            de hymne, psalm 113, als weerspiegeling      manu           1 

                           biblische      van de structuur der bijbelse theologie 

                           theologie 

                           III 

                           debarim 

                           kapitel I 

                           par 6 



                                          de pericopen over de stad jabesch in het     stencil        3 

                                          boek samuel 

                                          een beoordeling van de nieuwe vertaling      typewerk       51 

                                          VIII: de 'entmythologisierende' weergave 

                                          van de begrippen 'benauwen' en 

                                          'bevrijden' 
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            i112           die            fragment aus 'biblische theologie'           stencil        7 

                           biblische      zweiter teil kapitel I * 7 das saein in 

                           theologie      der tat als ein sein in der geschichte, 

                           III            die geschichte als geschichte von 

                           debarim        debarim, einer redet was er tut um zu 

                           kapitel I      tun was er redet 

                           par 6 

                                          gaboor (enkele grote lijnen)                 manu           2 

                                          in der vollendung des friedens (im           manu           8 

                                          frieden als vollendung der befreiung), 

                                          sjaloom - inleiding 

                                          schmidt: friede als politisch-soziales       typewerk       2 

                                          geschehen (aantekeningen) 

                                          schutblad: ... in der vollendung des         manu           1 

                                          friedens (im frieden als vollendung der 

                                          befreiung), sjaloom 

                                          schutblad: 2 sam 2: 4b-7 voornaamste         manu           1 

                                          trefwoord: befreiung 

                                          schutblad: 5) die verwirklichung des         manu           1 

                                          heils als sieg! (und: wo die im frieden 

                                          vollendete freiheit ist, dort ist die 

                                          freude!) 

                                          sie (die bedeutungsfuelle von schalom)       manu           5 

                                          ist nicht einfach auf einen begriff zu 

                                          bringen (schmidt): nederlands commentaar 

                                          sjaloom                                      manu           5 

                                          teksten uit beresjit 15, 26, 29, 37, 41,     stencil        3 

                                          43, 44; sjemot 4, 18,; wajiqra 26; 

                                          badmidbar 6, 25; debarim 2, 20, 23, 29; 

                                          jehosjoea 9, 10; sjofetim 4, 6, 8, 11, 



                                          18, 19, 21; (hebreeuws en buber), 

                                          teksten uit jesajah bet 41, 45, 48, 52,      stencil        6 

                                          53, 54, 55; jesajah (?) gimel 57, 59, 

                                          60, 66; jeremiah 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 
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                                          15, 16, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 

                                          38, 43; jechedzqel 7, 13, 34, 37; abdiah 

                                          7 (hebreeus en buber) 

                                          teksten uit mika 3, 5; nachoem 2; chaggi     stencil        6 

                                          2; dzkarjah 6, 8, 9; malaki 2; tehilim 

                                          4, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 41, 55; 69, 

                                          72, 73, 85, 119, 120, 122, 125, 128, 

                                          147; hiob 5, 15, 21, 25; msjli 3, 12; 

                                          sjir.. 8 (hebreeus en buber) 

                                          teksten uit qohelet 3; mijcha 3; ester       stencil        6              ? 

                                          2, 9, 10; daniel 10; edzra 9, debere 

                                          hajamim  alef 12, 18, 22; debere hamamim 

                                          bet 15, 18, 19, 34 (hebreeuws en buber) 

                                          teksten uit sjemoel alef 1, 7, 10, 16,       stencil        5 

                                          17, 20, 25, 29, 30; sjemoel bet 3, 8, 

                                          11, 15, 17, 18, 19, 20; malakim alef 2, 

                                          5, 20, 22; malakim bet 4, 5, 9, 10, 20, 

                                          22; jesajah alef 9, 6, 26, 27, 32, 33, 

                                          38 (hebr en buber) 

                                          von rad (trefwoord friede)                   manu           9 

                                          vrede en 'het goede' (en niet 'het           manu           5 

                                          kwade') 

                           die            'angst en hoop' donderdag 31 januari         manu           10             1974 

                           biblische      1974 utrecht uithof 

                           theologie 

                           III 

                           debarim 

                           kapitel I 

                           par 6, 

                           w.o. 

                           verwirklic 

                           hung 



                                          das erdland (waaronder een                   typewerk       7 

                                          nederlandstalig verhaal!)                    en manu 
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            i112           die            de begrippen zegen, zegenen, gezegend in     typewerk       4 

                           biblische      de torah 

                           theologie 

                           III 

                           debarim 

                           kapitel I 

                           par 6, 

                           w.o. 

                           verwirklic 

                           hung 

                                          een beoordeling van de nieuwe veretaling     typewerk       4 

                                          VII nogmaals: 'ons spraakgebruik' en 

                                          'het spraakgebruik van de schrift' 

                                          een beoordeling van de nieuwe vertaling      typewerk       5 

                                          I het niet 'einheitlich' vertalen,           en manu 

                                          voorbeeld: genesis 39 met uitvouwbladen 

                                          voor tekst en vertalingen 

                                          een beoordeling van de nieuwe vertaling      typewerk       8 

                                          VI ne nostro valeant verba biblica sed       en manu 

                                          ipsius scripturae loquendi usu in 

                                          versione neerlandica 

                                          exegese 1 samuel 11                          manu           7 

                                          exegetische notities over erets              manu           9 

                                          hebreeuwse tekst van 1 samuel 25 en          stencil,       7 

                                          notities daaromheen                          manu 

                                          I. das kosmische drama von der befreiung     typewerk       14 

                                          met psalm 18, jona 2, jeremia 14 

                                          notities over * 4 die klagelieder des        manu           1 

                                          volkes (s. 117-139 van?) 

                                          par. 6 das sein in der tat als ein sein      manu,          7 

                                          in der sieghaften verwirklichung ,           typewerk 

                                          einleitung 

                                          psalm 113, het scheppingsmotief in de        manu           1 

                                          hymnen 
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            i112           die            psalm 148                                    manu           2 

                           biblische 

                           theologie 

                           III 

                           debarim 

                           kapitel I 

                           par 6, 

                           w.o. 

                           verwirklic 

                           hung 

                                          psalm 148, preek                             manu           12             1965 

                                          psalm 36, hebreeuws naast buber              stencil        3 

                                          psalm 36, punten voor bespreking 13          manu           12             1979 

                                          maart 1979, en uitwerking 

                                          psalm 74 (befreiung)                         typewerk,      20 

                                                                                       manu 

                                          psalm 74 (preekmodel) 12 september 1965      manu           8              1965 

                                          psalm 74 exegese                             manu           16 

                                          psalm 74 hebreeuws en handgeschreven         manu,          15 

                                          notities                                     stencil 

                                          psalm 74 hebreeuws met eventueel             typewerk,      17 

                                          daarnaast varianten, targum                  stencil 

                                          psalm 74 hebreeuws naast buber               stencil 

                                          psalm 74 hebreeuws naast grieks              typewerk       3 

                                          psalm 74 notities                            manu           3 

                                          rond het trefwoord gadool en 'der segen'     manu           10 

                                          schets 'in deze paragraaf' fuenf             manu           3 

                                          abschnitte over das sein in der tat als 

                                          ein sein der sieghaften verwirklichung, 

                                          waarna notities voor invulling 

                                          schutblad: 1) ..... in der landgabe          manu           1 

                                          schutblad: 2).... in der segnung             manu           1 

                                          schutblad: 3) ... in der befreiung (als      manu           1 

                                          beginnende sjalom) jesjoeah 
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            i112           die            schutblad: 3. befreiungen im innere des      manu           1 

                           biblische      erdlands 

                           theologie 

                           III 

                           debarim 

                           kapitel I 

                           par 6, 

                           w.o. 

                           verwirklic 

                           hung 

                                          schutblad: hoofdstuk II (debharim, der       manu           1 

                                          biblische wirklichkeitsbegriff des seins 

                                          in der tat) par. 6 das sein in der tat 

                                          als ein sein in der sieghaften 

                                          verwirklichung des heils im raum 

                                          schutblad: I gegevens voor de zesde          manu           1 

                                          paragraaf van hoofdstuk I van deel II, 

                                          das sein in der tat als ein sein in der 

                                          sieghaften verwirklichung des heils (im 

                                          raum) 1 landgabe 2 segnung 3 befreiung 4 

                                          friede 

                                          schutblad: notities bij exegese 1 samuel     manu           1 

                                          11 

                                          schutblad: psalm 36                          manu           1 

                                          schutblad: psalm 74                          manu           1 

                                          schutblad: psalm 74 (befreiung)              typewerk       6 

                                          tekst 1 samuel 11 hebreeuws naast buber      typewerk       2 

                                          tekst 1 samuel 11 overzicht met              typewerk       6 

                                          commentaar hebreeuws boven buber 

                                          verbindingstekst tussen deze abschnitt       manu           1 

                                          en de twee vorige paragraphen 

            i113           der            * 5 das sein in der tat als ein sein in      typewerk       15 

                           biblische      der treue 

                           wirklichke 
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                           itsbegriff 

                           des seins 

                           in der tat 

                           -  die 

                           treue 

                                          15 / 20 voorbeelden uit het boek het         typewerk       1 

                                          evangelie naar mattheus en uit het boek 

                                          genesis om te horen op welke wijze 

                                          moderne vertalers te werk gaan 

                                          4. das sein in der treue                     manu           5 

                                          4. die bundesgemaessheit des seins in        manu en        19 

                                          der tat als treue und als bewaehrung,        typewerk 

                                          getypte tekst met bladnrs (paars) 88-101 

                                          a kombinationen b wann bewaehrung wann       manu en        10 

                                          treue?, chesed tsedaqah in het psalmboek     typewerk 

                                          en buiten het psalmboek 

                                          b. chesed vertaling                          manu           6 

                                          college lerarenopleiding vu maandag 7        manu           5              1980 

                                          januari 1980 

                                          conclusie: was ist die treue?                manu           24 

                                          das problem der uebersetzung                 manu           11 

                                          das problem der uebersetzung chesed/emet     manu           25 

                                          de drie abschnitte (ps 89, 31-38)            manu           1 

                                                                                                      6 

                                          die stellen, an denen in der bibel der       manu           2 

                                          begriff hesedh vorkommt 

                                          die treue gottes, psalm 98                   typewerk       14 

                                          exegese psalm 103                            manu           7 

                                          instituut lerarenopleiding (sluis) aan b     typewerk       1              1979 

                                          dd 791206 

                                          jan christiaan cornelis van dorssen, de      typewerk       15 

                                          derivata van de stam  ' m n in het 

                                          hebreeuws van het oude testament, 

                                          dissertatie vu (promotor gispen), een 
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                                          semasiologisch onderzoek 

                                          nachmanides kommentaar op genesis            manu           3 

                                          (newman) 

                                          par. 6 das sein in der tat als ein sein      manu           7 

                                          in der sieghaften verwirklichung des 

                                          heils (im raume der irdischen welt) 

                                          preek over psalm 98 september 1963           manu           8              1963 

                                          psalm 103 (hebr naast buber) waarna          typewerk,      24 

                                          'fragment aus dem fuenften paragraph:        manu 

                                          das sein in der tat als ein sein in der 

                                          treue' 

                                          psalm 103, hans schmidt 1934 handbuch,       manu           3 

                                          delitzsch, duhm 

                                          psalm 103, hieronymus                        manu           1 

                                          psalm 103, i.c.c.                            fotocopie      5 

                                          psalm 103, luther                            fotocopie      4 

                                                                                                      6 

                                          psalm 103, luther: dictata super             fotocopie      20 

                                          psalterium 1513-16 

                                          psalm 103, overzicht van hoe de exegeten     manu           1 

                                          de tekst indelen 

                                          psalm 103, ridderbos                         fotocopie      6 

                                          psalm 103, vergelijking van onze exegese     manu           3 

                                          met die van hans joachim kraus 

                                          richteren 8:22-29 en 8:33-9:57               manu           45 

                                          richteren 8:33-9:57                          manu           1 

                                          s thomae aquinatis doctoris angelici         typewerk       22 

                                          summa theologiae (beschrijving werkwijze 

                                          in de summa, waarna enkele themata) 

                                          schluss des fuenften paragraphen             manu           1 

                                          schluss, ps 33                               manu en        5 

                                                                                       typewerk 

                                          schutblad: ps 103                            manu           1 

                                          schutblad: slot van * 7: vertrauen,          manu           1 
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                                          hoffen, harren 

                                          terugblik op de besprechung des themas       typewerk       13 



                                          dieses ganzen abschnittes 'die huld und 

                                          die treue gottes' met psalm 103 

                                          treue, toorn en rachamim                     typewerk       34 

                                          tsedaqah op diverse bijbelplaatsen w.o.      manu,          22 

                                          ps 88, tamim, en andere woorden die er       typewerk 

                                          mee te maken hebben 

                                          vervolg getypte bladen de nrs 75-82 met      typewerk       10 

                                          enkele handgeschreven invoegingen            en manu 

                                          woensdag 2 febr. gerechtigheid en            manu           3 

                                          barmhartigheid in de bijbel en in de 

                                          belijdenisgeschriften 

            i114           deel II        aantekeningen van luthers commentaar op      manu           5 

                           hoofdstuk      genesis 

                           III de 

                           structuur 

                           ps 113, ps 

                           114 

                                          biblische sprache und kirchliche sprache     typewerk       14 

                                                                                       en manu 

                                          biblische theologie und kirchliche           typewerk       11 

                                          dogmatik                                     en manu 

                                          concept rapport van rochus zuurmond,         fotocopie      14 

                                          concept 2 nieuwe beweging, rapport over 

                                          ontwikkelingen in de theologie in 

                                          nederland, in het bijzonder met 

                                          betrekking tot lezing en verklaring van 

                                          het oude testament (tenach) 

                                          das erdland, psalm 114, beef, gij aarde,     typewerk       5 

                                          voor het aangezicht des heren 

                                          das wort 'national' (nation) in het werk     manu           9 

                                          van dubnow (en het boek van james 

                                          parkes), christendom/jodendom 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i114           deel II        de functie van 'hoogheid' en 'laagheid'      typewerk       16 

                           hoofdstuk      als 'signa' in het bijbelsch getuigenis 

                           III de         (gaah) 

                           structuur 



                           ps 113, ps 

                           114 

                                          de structuur van het geheel der bijbelse     manu           8 

                                          theologie (= die van tenach) 

                                          galling, die erwaehlungstraditionen          manu           1 

                                          israels (1928) 

                                          gesprek met de oudtestamentici, wat is       manu           1 

                                          de kerygmatische zin van het geheel der 

                                          ons gegeven 'kanon'? 

                                          het probleem (bij het thema van deze         manu           2 

                                          conferentie: geschichte und historie) 

                                          inleidende beschouwingen voor de             manu           2              1961 

                                          conferentie: geschichte und historie 

                                          1961 

                                          israel en de geschiedenis                    typewerk       4 

                                          kamlah, christentum und                      manu           1 

                                          geschichtlichkeit (1951) 

                                          kap. II par. 6 biblische theologie und       typewerk       14 

                                          kirchliche dogmatik                          en manu 

                                          kapitel 3 die struktur der biblischen        manu           9 

                                          theologie (voorwoorden) 

                                          kriterium van wat bijbels is (in kader       manu           3 

                                          van gesprekspartners) 

                                          lectuurlijst items barth, miskotte           manu           4 

                                          lezing gehouden op de                        stencil        33 

                                          predikantenconferentie 1966 (ex. 3) met 

                                          onderstrepingen 

                                          lezing over tenakh en apostolisch            manu           15             1972 

                                          kerugma op 8 februari 1972 utrecht 

                                          lijst van 'gesprekspartners' over de         manu           1 
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                                          theologie des alten testamentes 

                                          (proksch, eichrodt, von rad, buber, 

                                          rowley, vriezen) en het vertaalprobleem 

                                          (was heisst 'fidelite au texte') 

                                          lijstje gesprekspartners (doeve,             manu           2 

                                          schechter, montefiore, epstein, moore, 



                                          weber, mayer, de franse ..., 

                                          strack-billerbeck) 

                                          maleachi 3, 22 en ps 1                       typewerk       2 

                                          natura - gratia, elke positie betekent       typewerk       2 

                                          bepaalde negatie 

                                          nieuwe wegen der bijbelse theologie of       manu           5 

                                          ook: een nieuwe weg (en tegelijk: 

                                          wegen?) 

                                          over de nederigheid van god, een exegese     stencil        33             1966 

                                          van psalm 113 

                                          plaatsbepalingen (gesprekken voeren en       manu           4 

                                          vertaalprobleem stellen alvorens van 

                                          struktuur over te gaan naar de details) 

                                          predikantenconferentie 1964,. israel en      stencil        4              1964 

                                          de geschiedenis, syllabus van f 

                                          breukelman 

                                          prediking over psalm 113 op zondag 6         manu           15             1970 

                                          september 1970 in de pauluskerk te 

                                          rotterdam 's avonds 7 uur 

                                          preisungen 34 en 27 en 106 en lc 2 en ps     stencil        4 

                                          98 

                                          ps 113                                       manu           12 

                                          psalm 114                                    fotocopie      5 

                                                                                       van 

                                                                                       stencil 

                                                                                       (verkleini 

                                                                                       ng) 

                                          psalm 114 blz 1                              stencil        1 
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            i114           deel II        struktuur der bijbelse theologie in een      manu           4 

                           hoofdstuk      schema uitgedrukt, voornemens 

                           III de 

                           structuur 

                           ps 113, ps 

                           114 

                                          synagoga judaica et ecclesia christiana      manu           13 

                                          synagoga judaica et ecclesia christiana,     stencil        8 



                                          geschiedenis als theologisch begrip 

                                          tekst en vertaling van gn 26:13              stencil        5 

                                          tekst en vertaling van gn 39:9 met           stencil        14 

                                          toegevoegd teksten ps 103, mt 18/lc 15, 

                                          gn 5, 1-32 

                                          theologische exegese                         typewerk       10 

                                                                                       en manu 

                                          wie 'israel' zegt, zegt geschiedenis...      manu           12 

                                          drie thesen 

                           deel II        schets/opzet bijbelse theologie (in drie     manu           2 

                           hoofdstuk      delen), waarmee correspondeert de studie 

                           III de         over de structuur van de heilige leer in 

                           structuur,     de theologie van de kerk 

                           ps 113, ps 

                           114 

            i115           debarim        * 2 18 bladen deze paragraaf bevat vier      manu en        5 

                           hoofdstuk      gedeelten...                                 stencil 

                           I (*1-*7) 

                           begin van 

                           hoofdstuk 

                           II 

                           (sjemoth) 

                                          *5 die treue gottes, wir gehen aus von       stencil        1 

                                          psalm 98 

                                          biblische theologie zweiter teil:            pcproduct      3 

                                          debarim (debharim), erstes kapitel: der 
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                                          biblische wirklichkeitsbegriff des seins 

                                          in der tat (gedetailleerde 

                                          structuurschets) 

                                          bijbelteksten                                stencil        11 

                                          bt * 4 das sein in der tat als ein sein      fotocopie      78 

                                          in der bewaehrung                            van 

                                                                                       stencil 

                                          bt * 4 das sein in der tat als ein sein      fotocopie      4 

                                          in der bewaehrung  (hamartano,               van 

                                          hamarteme, hamartia  uit woordenbeek blz     stencil 



                                          272 

                                          bt de bijbelse locus de homine et de         fotocopie      46 

                                          peccato genesis 2:4-4:26                     van 

                                                                                       stencil 

                                          bt deel II hoofdstuk II  es ist unsere       fotocopie      59 

                                          absicht...(namen)                            van 

                                                                                       stencil en 

                                                                                       manu 

                                          bt intermezzo rueckblick auf die ersten      fotocopie      9 

                                          drei und vorausschau auf die letzten         van 

                                          vier paragraphen des vorliegenden            stencil 

                                          kapitels ueber den biblischen 

                                          wirklichkeitsbegriff des seins in der 

                                          tat 

                                          bt kapitel II * 5 das sein in der tat        fotocopie      102 

                                          als ein sein in der treue                    van 

                                                                                       stencil 

                                          bt kapitel II * 6 das sein in der tat in     fotocopie      102 

                                          der sieghaften verwirklichung des heils      van 

                                          = VIII waagschaal 3-7-1953  e.v.             stencil 

                                          benauwen en bevrijden ... 

                                          bt kapitel II * 7 das sein in der tat        fotocopie      45 

                                          als ein sein in der geschichte               van 

                                                                                       stencil 
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            i115           debarim        bt zweiter teil debarim erstes kapitel *     stencil        21 

                           hoofdstuk      1 

                           I (*1-*7) 

                           begin van 

                           hoofdstuk 

                           II 

                           (sjemoth) 

                                          bt zweiter teil erstes kapitel / * 1 das     fotocopie      21 

                                          sein gottes und das sein des menschen        van 

                                          als ein sein in der tat                      stencil 

                                          bt zweiter teil erstes kapitel / * 2 das     fotocopie      18 

                                          sein in der tat als ein sein in der          van 



                                          gemeinschaft                                 stencil 

                                          bt zweiter teil erstes kapitel / * 3 das     fotocopie      16 

                                          sein in der tat als ein sein  im             van 

                                          gespraech                                    stencil 

                                          genesis 1:1-2:3                              stencil        1 

                                          hosea 4, 1-3                                 stencil        1 

                                          inleiding (miskottegroep finkum 28-31        manu           7              1987 

                                          aug. 1987) bij deel II bijbelse 

                                          theologie 

                                          matth 18:23-35                               stencil        3 

                                          matth 3:1-15 en parall.                      stencil        3 

                                          mt 16:21-28                                  stencil        3 

                                          ps 62                                        stencil        1 

                                          ps 86                                        fotocopie      1 

                                                                                       van 

                                                                                       stencil 

                                          psalm 74                                     stencil        1 

                                          uit de bespreking van rudolf bultmanns       stencil        4 

                                          theol. des n.t. 

                                          uit die neue leib-seele-anthropologie in     stencil        5 

                                          de rabbinica de bladen 27 en 28 

                                          werkexemplaar bt zweiter teil erstes         fotocopie      8 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          kapitel * 1 das sein gottes und das sein     van 

                                          des menschen als ein sein in der tat         stencil 

                                          werkexemplaar bt zweiter teil erstes         fotocopie      8 

                                          kapitel / bij blad 5 van de inleiding,       van 

                                          voetnoot 1  over matth 16:27                 stencil 

                                          werkexemplaar bt zweiter teil erstes         fotocopie      6 

                                          kapitel / de singularis maasseh bij de       van 

                                          rabbijnen                                    stencil 

                                          werkexemplaar bt zweiter teil erstes         fotocopie      2 

                                          kapitel / psalm 62                           van 

                                                                                       stencil 

                                          werkexemplaar bt zweiter teil erstes         fotocopie      13 

                                          kapitel einleitung inclusief voetnoten       van 

                                                                                       stencil 



            i116           augustinus     aantekeningen bij 'bibliotheque              manu           5 

                           augustinus     augustinienne' desclee brouwer combes 

                                          bardy dombart kalb 

                                          augustinus, de genesi ad litteram, lib.      fotocopie      1 

                                          xi 

                                          augustinus, maar: het tertium                manu           1 

                                          verdere inhoud map later inventariseren                                    (941109) 

                                          (augustinus) 

            i117           kees btw       augustinus, de civitate dei/la cite de       fotocopie 

                           prijscoura     dieu 

                           nt 1972 

                                          verdere inhoud map later inventariseren                                    (941109) 

            i118           barth          aantekening over inhoudsopgave van 1957      manu                          1957 

                                          (van festschrift bijdrage tot boek) 

                                          brief aan miskotte 570114                    typewerk       10             1957 

                                          de verdere onderdelen van het concept        stencil 

                                          boek barth later inventariseren 

                                          einleitung: dogmatik und hermeneutik         stencil        8 

                                          inhaltsverzeichnis dogmatik und              typewerk                      1956 

                                          hermeneutik (barth) 
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            i118           barth          oorspronkelijke opzet 1956 van studie        typewerk 

                                          over barth 

            i119           augustinus     studies over augustinus (later nader         manu, 

                           rsa + buro     inventariseren)                              fotocopie 

                           rsa 200- 

                           1978 

                                          teksten uit de civitate dei/la cite de       fotocopie 

                                          dieu (augustinus) 

            i120           historia,      * 6 het boek genesis wil niet worden         manu           6 

                           dabar * 6      gelezen als een historia maar als het 

                                          verhaal over het geschieden van een 

                                          dabar 

                                          artikel historeo (historia) uit              fotocopie      5 

                                          encyclopedie 

                                          artikel theoreo (theoria) uit                fotocopie      5 

                                          encyclopedie 



                                          barth over 'geschichte'                      manu           1 

                                          gesprek met de commentatoren                 stencilwer 

                                          historia-dabar (later inventariseren)        k 

                                          gesprek over vraag hoe het boek genesis      manu           4 

                                          zelf wil worden gelezen 

                                          het criterium bij het beoordelen van         manu           1 

                                          commentaren op genesis 

                                          het thema 'lex et evangelium' en de          manu           1 

                                          exegese 

                                          het verschil tussen een historia en het      manu/fotoc     6 

                                          bijbelse verhaal over het geschieden van     opie 

                                          een dabar, zaken die in het betoog 

                                          zullen voorkomen 

                                          hoe het boek genesis zelf wil worden         manu           4              1983 

                                          gelezen, do 24 maart 1983 van 

                                          eegenstraat 

                                          miskotte edda en tora IV het worden          fotocopie      4 

                                          sensus historicus als misleidende term       manu           1 
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            i120           historia,      slotbeschouwing over het boek genesis        manu           5 

                           dabar * 6      als eenheid van compositie 

                                          uitwerking a.d.h.van gn 22                   stencil, 

                                                                                       manu 

            i121                          aantekeningen bij b. jacob                   manu, 

                                                                                       typewerk 

                                          aantekeningen bij dillmann die genesis       manu           2 

                                          aantekeningen bij eerdmans 1908 en 1930      manu           3 

                                          aantekeningen bij gunkel                     manu 

                                          aantekeningen over von rad                   manu 

                                          b. jacob das erste buch der tora,            fotocopie 

                                          genesis (1933) 

                                          delitzsch                                    fotocopie 

                                          dillmann die genesis                         fotocopie 

                                          eerdmans (1908)                              fotocopie 

                                          eissfeldt en aantekeningen bij eisfeldt      manu, 

                                                                                       fotocopie 

                                          gesprek met commentatoren over thema en      manu           5 



                                          compositie vh boek genesis 

                                          gunkel                                       fotocopie 

                                          overeenkomst en verschil tussen onze         manu           6 

                                          analyse van de compositie en die van 

                                          franz delitzsch 

            i122           gesprek        * 5 overzicht van de wijze waarop            manu           3 

                           met            exegeten tot nu toe heel het verhaal van 

                           anderen:       het boek genesis hebben ingedeeld... 

                           keil, 

                           delitzsch, 

                           dillmann, 

                           gunkel, 

                           skinner, 

                           procksch, 

                           von rad, 

                           westermann 
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                           , cassuto, 

                           b. jacob, 

                           buber, 

                           eissfeldt, 

                           speiser 

                                          *4 de vertaling (eisfeldt)                   manu           4 

                                          aantekeningen over buber                     manu           1 

                                          aantekeningen over cassuto                   manu           3 

                                          aantekeningen over skinner                   manu           1 

                                          aantekeningen over speiser (1964)            manu           4 

                                          bendtorff das alte testament, eine           fotocopie 

                                          einfuehrung, 1983 

                                          blad met handtekeningen weekend november     manu           1 

                                          1985 in de 'stad gods' hilversum (w.o. 

                                          pieter van walbeek) 

                                          breukelman en hemelsoet: van 'nieuwe         drukwerk       7 

                                          vertaling' naar 'groot nieuws', over het 

                                          grondbeginsel van bijbelvertalen 

                                          calvijn bij gen 5:32                         typewerk,      1 

                                                                                       manu 



                                          calvijn commentarius in genesis              fotocopie      5 

                                          de orde van dit tweede hoofdstuk van         manu           3 

                                          deel I toledot 

                                          derde cahier, hoofdstuk III, gesprek         manu           1 

                                          (over toledot) 

                                          doctoraal examen van f h breukelman op       stencil        1 

                                          donderdag 27 juni 1968, scriptie 

                                          westermann 

                                          einleitung van die struktur der              typewerk, 

                                          theologie des biblischen zeugnisses          manu 

                                          (zweiter teil) 

                                          gesprek met anderen bij hoofdstuk II,        manu 

                                          par 6, tweede intermezzo (cassuto) 

                                          hoofdstuk II ar 4 *4), gesprek met           manu           1 
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                                          bijbelvertalers en commentatoren over 

                                          het begrip toledot 

                                          hoofdstuk II das buch der zeugungen          manu 

                                          adams des menschen 

                                          hoofdstuk II par 5 (* 5), gesprek met        manu           1 

                                          commentatoren over de eenheid en de 

                                          strekking van het boek genesis 

                                          inhoudsopgave van het boek als geheel in     manu 

                                          vijf hoofdstukken (bij elkaar 

                                          vermoedelijk ongeveer 800 bladen folio 

                                          getypt) en inleiding 

                                          par. 4 gesprek met bijbelvertalers en        stencil 

                                          commentatoren over de betekenis van het 

                                          begrip toledot in het boek genesis 

                                          slot par 6 (* 6), over de eenheid van de     manu           7 

                                          compositie, vervolg van het gesprek met 

                                          de commentatoren 

                                          slot van deel I, het gesprek met de          manu           7 

                                          anderen en slotbeschouwing, rashi, 

                                          gunkel, rad, dillmann, zimmerli 

                                          trefwoord genesis uit r g g (3)              fotocopie      2 

                                          we beginnen deze paragraaf ongeveer          manu           15 



                                          aldus... 

            i123           genesis 24     aanhang bij de exegese van genesis 24,       manu           6 

                                          over bethuel 

                                          bijbelse theologie eerste deel               stencil        45 

                                          toledoth... hoofdstuk III aspecten van 

                                          het thema, paragraaf .., genesis 24:1-67 

                                          bijlage III over gen 24:50  NV: toen         typewerk       6 

                                          antwoordde laban, alsook bethuel en zij 

                                          zeiden: dit is een bestiering van den 

                                          HERE 

                                          gegevens over (en van?) biur, en dubno,      fotocopie 

                                          hebreeuwse teksten 
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            i123           genesis 24     genesis 24 (45 bladen) de opzet              manu 

                                          genesis 24 hebreeuws                         stencil 

                                          genesis 24: 3 en 7 in de midrasch rabba      manu           6 

                                          en in sjifre de god des hemels en de god 

                                          der aarde 

                                          hoofdstuk III themata                        manu           1 

                                          inleiding                                    manu, 

                                                                                       typewerk 

                                          luther genesis 24 (ong. 1540)                manu           1 

                                          luther over w.a. 15 (155) 163-169: das       fotocopie      2 

                                          eltern die kinder zur ehe nicht zwingen 

                                          noch hindern, und die kinder ohne der 

                                          eltern willen sich nicht verloben sollen 

                                          (1524) 

                                          schema hoofdstuk III, aspecten van het       stencil        1 

                                          thema 

                                          voorin geplakt: kaart centrum amsterdam      drukwerk 

                                          en sfeerplaatje grachtenhuizen 

            i124           genesis        benno jacob vergelijking met het boek        manu           7 

                           22-23          job 

                                          buber over ex 13, 1-16                       typewerk 

                                          de haggadische overlevering over abraham     stencil        6 

                                          als de man van de tien beproevingen 

                                          die abrahamsgeschichte (en buber)            typewerk 



                                          die geschichte des gottesglaubens            fotocopie 

                                          exegetische notities over bekorah enz.       typewerk 

                                          ez 23:36, en ez 16:20                        manu 

                                          genesis 22:1-10 als afsluitend gedeelte      stencil, 

                                                                                       manu 

                                          genesis 22:1-19 hebreeuwse teksten w.o.      fotocopie      3 

                                          jonathan b uziel en moses guisburger 

                                          genesis 22:20-24:67-25:11                    manu           9 

                                          genesis 22:20-24:67-25:11 teksten            stencil 

                                          genesis 23, teksten en weergaven             stencil, 
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                                                                                       typewerk 

                                          gn 22 bubertekst                             typewerk 

                                          gn 22 hebreeuwse tekst en transcriptie       typewerk 

                                          gn 22, 1-19                                  manu 

                                                                                                      2 

                                          gn 22, na de beschrijving van de             manu           5 

                                          compositie kunnen we het volgende zeggen 

                                          gn 22: 1-19 in de midrasch, vermes           manu           5 

                                          gn 22:1-19 het kinderoffer en de pidjoon     manu           3 

                                          habeen 

                                          gn 22:1-19 punten ter bespreking             manu           18 

                                          gn 22;14 gunkel                              manu 

                                          gn 5v tekstenpresentatie                     stencil 

                                          het verhaal gn 22:1-19 (de ezel doet het     manu 

                                          goed) 

                                          het verhaal van 'de verwekkingen van         manu           6 

                                          terach', slotgedeelte, genesis 

                                          22:20-25:11 

                                          hoe deze woorden willen worden               manu           19 

                                          (gehoord), dat is beslissend voor de 

                                          uitleg van het verhaal: wajehi achar 

                                          hadebarim haeleh 

                                          kerkdienst om gn 11;27-12:7 en 21:1-8 en     manu                          1964/1967 

                                          22: 1-19 640816 en 670806 

                                          leibowitz                                    fotocopie 

                                          roel oost, dissertatie, de pagina over       fotocopie      1 



                                          de amsterdamse school 

                                          schema hoofdstuk II toledoth en bekoor       stencil        2 

                                          slotbeschouwing bij gn 22:1-19               manu 

                                          transition, genesis 4:25-26                  fotocopie 

                                          von rad, das opfer des abraham (1971)        manu 

                                          von rad, over jetztgestalt und               fotocopie      1 

                                          letztgestalt 

                                          von rad, over jetztgestalt und               fotocopie      1 
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                                          letztgestalt: das formgeschichtliche 

                                          problem des hexateuch, 1938 

                                          von rad, vorwort zur ersten auflage          fotocopie      1 

                                          (1949) bij commentaar op genesis 

            i125           over het       'zwerfaantekeningen' (verbindingsteksten     manu           00 

                           boek           blijkbaar) 

                           genesis in 

                           het 

                           algemeen 

                                          baal hatorim bij genesis 1:1v (o.a. over     manu           1 

                                          de eerste letter, beth) 

                                          bijbelse theologie, biblische theologie      manu,          45 

                                          deel I toledoth de wording van israel        typewerk 

                                          temidden van de volken 

                                          buber genesisprobleme                        manu           1 

                                          de 'zeugung' van jizchak! als thema van      typewerk       5 

                                          de geschiedenis van abraham 

                                          de compositie van het boek genesis,          manu,          20 

                                          langton, rad, nbg, buber                     typewerk 

                                          de functie van het tweede hoofddeel van      manu           14 

                                          de s t a binnen het geheel van het boek 

                                          genesis 

                                          de geboorte en het ontstaan van het volk     typewerk       9 

                                          gods 

                                          de inleiding (bij hoofdstuk I) komt          manu           2 

                                          ongeveer op het volgende neer: 

                                          de thematiek van het eerste hoofdstuk en     manu           14 

                                          hoofdstuk 1 menschenvolk und erdland 



                                          de theologie van het boek genesis            typewerk       4 met 

                                          hoofdstuk I sepher toledhoth adham                          doorslag 

                                          de vertalingen van toledoth jerusalem,       typewerk       1 

                                          segond, version syn. 

                                          de vertalingen van toledoth luther,          typewerk       1 

                                          zuerich, torczyner, menge 
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            i125           over het       de vertalingen van toledoth lxx, vetus       typewerk       1 

                           boek           latina, hieronymus 

                           genesis in 

                           het 

                           algemeen 

                                          de vertalingen van toledoth pc,              typewerk       1 

                                          rev.version, rev. stand.vers., moffat 

                                          de vertalingen van toledoth sv, nv, lv,      typewerk       1 

                                          obbink 

                                          elke geschiedenis is pars pro toto de        manu           1 

                                          hele geschiedenis... 

                                          genesis 1 en 2:1 ibn ezra                    manu           3 

                                          genesis 5, gunkel                            manu           2 

                                          genesis 5, proksch                           manu           2 

                                          gn 5, 1-32 kolometrisch hebreeuws            stencil        2 

                                          het 3x herhaalde aqarah                      manu           1 

                                          het artikel toladhah in het woordenboek      typewerk       2 

                                          van eliezer ben jehuda 

                                          het boek der verwekkingen (gn 5:1)           typewerk       6 

                                          het is goed om hier al vast even ons te      typewerk,      5 

                                          begeven in het verhaal van 'de               manu 

                                          verwekkingen van terach' in gn 

                                          11:27:25:11 

                                          hoe nu verder? twee wegen didactisch te      manu           9 

                                          gaan 

                                          hoofdstuk I menschenvolk und erdland,        manu           1 

                                          schema van de indeling 

                                          hoofdstuk II toledoth en bekhor in het       manu           1 

                                          boek genesis 

                                          hoofdstuk IV, dies sind die zeugungen        manu           7 



                                          terachs, gn 11:27-25:11 

                                          men kan met zijn onderzoek op                manu           11 

                                          verschillende manieren met een 

                                          bijbelboek bezig zijn 
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            i125           over het       na blad 112 (schets van wat nu moet          manu           5 

                           boek           volgen) 

                           genesis in 

                           het 

                           algemeen 

                                          omschrijving van het thema van het boek      typewerk       1 

                                          genesis 

                                          overzicht betekenis 5 pericopen (gn 12,      manu           1 

                                          18, 22, 26, 28) 

                                          par. 3 dit zijn de verwekkingen van de       typewerk       12 

                                          hemel en de aarde toen ze geschapen 

                                          werden (over gn 2:4-4:26) 

                                          reeds besproken (10 punten)                  manu           3 

                                          schets voor de beschrijving van de           manu           8 

                                          compositie van gn 12:11-22:19 

                                          schutblad: de pericopen die we in het        manu           1 

                                          tweede hoofdstuk zullen verklaren (gn 6, 

                                          22, 32, 23, 24, 39) 

                                          schutblad: die zeugung jizchaks, het         manu           1 

                                          thema van de geschiedenis van abraham 

                                          schutblad: hoofdstuk II par. 3 (IIIA2)       manu           1 

                                          over gn 11:27-25:11 

                                          schutblad: hoofdstuk III themata, het        manu           1 

                                          thema: de dabhar, die god gesproken 

                                          heeft te zullen doen, wil niet anders 

                                          tot verwerkelijking komen dan in het 

                                          medium van de menselijke vrijwilligheid, 

                                          genesis 24 

                                          schutblad: materiaal bij hoofdstuk III       manu           1 

                                          (voorheen IV?) themate gn 5:1-11:26 

                                          schutblad: materiaal bij hoofdstuk IV,       manu           1 

                                          die toledoth adams, des menschen, dies 



                                          ist das buch der zeugungen adams des 

                                          menschen 
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            i125           over het       schutblad: psalm 113 als slot van hfds       manu           1 

                           boek           III themata van deel I toledoth 

                           genesis in 

                           het 

                           algemeen 

                                          schutblad: toledoth en bekhor in genesis     manu           1 

                                          sefer toledoth adam                          manu           12 

                                          sefer toledoth adam, bewerkte tekst en       stencil,       20 

                                          invoegingen                                  manu 

                                          sepher toledoth adham, wij hebben door       manu.          5 

                                          het gansche boek genesis heen...             typewerk 

                                          sephner toledoth adham                       typewerk       9 

                                          targum onkelos gn 32-33                      manu 

                                          trefwoord bekoor                             manu           2 

                                          trefwoord dabar in het boek genesis          manu           4 

                                          trefwoord jld                                manu           2 

                                          trefwoord nwch (in verband met erets)        manu           1 

                                          trefwoord toledoth                           manu           1 

                                                                                                      7 

                                          von rad die priesterschrift im               typewerk,      2 

                                          hexateuch, vorwort                           manu 

                                          voor en na de vloed!                         typewerk       5 

            i126                          die begegnung von jakob und rahel            typewerk       12 

                                          (genesis 29, 1-14) 

                                          gen 29:1-14 hartom 1963                      manu           1 

                                          gen 29:1-14 targum en verzen                 manu 

                                          genesis 29, 1-14 in 'de nieuwe               typewerk       1 

                                          vertaling' 

                                          genesis 29, 1-14 notities over de            manu           4 

                                          vertaling 

                                          genesis 29, 1-14 proeve van vertaling        typewerk       1 

                                          genesis 29, 1-14 proeve van vertaling en     typewerk       10 

                                          verantwoording 

                                          genesis 29:1-14 een ontmoeting van           stencil        57             1976 
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                                          'broeders' (zomer 1976) 

                                          het grondbeginsel van hieronymus'            manu           5 

                                          bijbelvertaling epistola 57 ad 

                                          pammachium (395 of 396) 'de optimo 

                                          genere interpretandi' 

            i127           (gn)           gn 5:1-32 hebr. tekst                        stencil        2 

                           11:27-21:3 

                           4 

                                          schutblad 11:27-32 met daarachter            manu           14 

                                          desbetreffende aantekeningen 

                                          schutblad 12:1-13:18 met daarachter: bij     stencil,       50 

                                          blad 112 van hoofdstuk II van toledoth       typewerk, 

                                          en oudere aantekeningen                      manu 

                                          schutblad 14:1-24 met daarachter:            manu           12 

                                          aantekeningen 

                                          schutblad 15:1-21 en jeremia 34, met         manu,          56 

                                          daarachter: aantekeningen, w.o.              typewerk 

                                          pedersens bespreking van het jubeljaar 

                                          schutblad bijlage bij hofdst I, over         manu,          15 

                                          jeremia 32:27 (en vs 17) i.v.m. genesis      typewerk, 

                                          18:14, met daarachter aantekeningen          stencil 

                                          schutblad genesis 16 met daarachter:         manu,          8 

                                          aantekeningen                                typewerk 

                                          schutblad genesis 17 met daarachter:         manu,          2 

                                          aantekeningen                                typewerk 

                                          schutblad genesis 18-19en jeremia 32,        manu,          80 

                                          met daarachter: aantekeningen                typewerk, 

                                                                                       stencil 

                                          schutblad genesis 20 met daarachter          manu,          29 

                                          aantekeningen (abraham, de aartsvaders)      typewerk, 

                                          en artikel deurloo 'de bedreigde             stencil, 

                                          aartsmoeder' (in bundel voor naastepad?)     copie 

                                          schutblad genesis 21 met daarachter          typewerk       1 

                                          aantekeningen 
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            i128           teksten gn     1 sam 1 (1:28) enkele notities               manu           3 

                           2:4-4:26 

                                          de betekenis van de woorden erets, sadeh     stencil        2 

                                          en adamah 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        1 

                                          peccato, indeling en tekst gn 2:4a-7 

                                                                                                      2 

                                          de naam adonai elohim                        manu           1 

                                          gen 5:1-7:17 tekst                           stencil        9 

                                          gn 2:6vv aantekeningen                       stencil,       18 

                                                                                       manu 

                                          gn 2:6vv bundeltje teksten                   stencil, 

                                                                                       manu 

                                          lezing voor de friese predikanten            manu           8              1976 

                                          vereniging over de functie van de eerste 

                                          vier hoofdstukken van de bijbel binnen 

                                          het geheel van het boek genesis als de 

                                          ouverture van de tenakh, 20 september 

                                          1976 

                                          lezing, genesis 1:1-2:3                      manu           2 

                                          lezing, waar geeft de tekst zelf ons         manu           5 

                                          toegang... 

                                          lezing, we beginnen met een stukje           manu           7 

                                          dogmatiek... 

                                          schutblad gen 2:18-25 met daarachter         stencil        23 

                                          voornamelijk tekst gn 3, 1-7 en diverse 

                                          vertalingen daarvan 

                                          schutblad gen 2:8-17 met daarachter          manu,          4 

                                          tekst en bespreking van westermann over      stencil 

                                          de gan 

                                          schutblad gen 3:22-241 met daarachter        stencil        3 (*1) 

                                          tekst 

                                          schutblad gen 3:8-21 met daarachter          stencil        3 (*1) 

                                          tekst 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i128           teksten gn     schutblad gen 4:1-2 met daarachter tekst     stencil        3 (*1) 

                           2:4-4:26 

                                          schutblad gen 4:17-24 met daarachter         stencil        3 (*1) 

                                          tekst 

                                          schutblad gen 4:25-26 met daarachter         stencil        7 

                                          tekst 

                                          schutblad gen 4:3-16 met daarachter          stencil        3 (*1) 

                                          tekst 

            i129           genesis        de eerste pericoop gn 2:4b-7                 typewerk,      30 

                           2:4-4:26                                                    manu 

                                          een beoordeling van de nieuwe vertaling,     typewerk       5 

                                          II de bijbelsche begrippen worden niet 

                                          nauwkeurig weergegeven 

                                          genesis 3 (vers na vers)                     manu           15 

                                          gn 2:8-9                                     manu           5 

                                          quot interpretes tot sententiae              manu           6 

                                          schutblad: eerste pericoop gn 2:4b-7 met     typewerk,      18 

                                          bijbehorende aantekeningen                   manu 

                                          schutblad: gn 2:18-25, derde pericoop        manu,          27 

                                          met daarachter: aantekeningen                typewerk 

                                          schutblad: tweede pericoop gn 2:8-17         manu           37 

                                          eerste hoofddeel 2:8-3:23 haadam als isj 

                                          we-isto op de adamah coram deo, in vijf 

                                          pericopen 

                                          schutblad: vierde pericoop, gn 3:1-7,        manu,          28 

                                          het middenstuk van het eerste hoofddeel,     typewerk 

                                          met daarachter: aantekeningen 

                                          schutblad: vijfde pericoop, gen 3:8-21       manu           10 

                                          met daarachter: aantekeningen 

                                          schutblad: zesde pericoop, gen 3:22-24       manu           5 

                                          met daarachter: aantekeningen 

                                          wehanachasj... (gn 3:1)                      manu           18 

            i130           bijbelse       bijbelse theologie, deel I totoledot         stencil        75 

                           theologie      (sic) het eerste bijbelboek als 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 



                           deel I         ouverture van de tenakh met het thema: 

                           hoofdstuk      de wording van israel temidden van de 

                           I im           volken. Hoofdstuk I im anfang schuf gott 

                           anfang         den himmel und die erde... 

                           schuf gott 

                           den himmel 

                           und die 

                           erde, gn 

                           1:1-2:3, 

                           IV 

                                          een beoordeling van de nieuwe vertaling      typewerk       5 

                                          IV nogmaals: de verhouding van de nieuwe 

                                          vertaling tot de staten-vertaling 

                                          exegese gn 1:1-2:3                           typewerk,      55 

                                                                                       manu 

                                          schepping als gave van 'het land'            typewerk       6 

                                          schutblad: materiaal bij 'im anfang          manu,          91 

                                          schuf gott den himmel und die erde',         typewerk 

                                          hoofdstuk I, met daarachter 

                                          aantekeningen 

                                          teksten gn 1                                 stencil,       16 

                                                                                       typewerk 

                                          thema en theologie van het boek genesis,     manu           26 

                                          en verdere aantekeningen 

            i131           III            bijlage I bij blz 16 over de twee            stencil,       18 

                                          scheidingen in het scheppingsverhaal,        typewerk, 

                                          het scheppingsverhaal als onderricht in      fotocopie, 

                                          'bijbelse hermeneutiek'                      manu 

                                          brief dd 900702 aan Joop (Boendermaker)      stencil,       18             1990 

                                          over de falende transcriptie en omissies     typewerk, 

                                          in breukelmans bijdrage aan feestbundel      fotocopie, 

                                          1989                                         manu 

                                          christianae religionis institutio ...        stencil        31 

                                          mdxxxvi 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i131           III            de providentia                               stencil        3 

                                          enkele gegevens betreffende de               stencil        4 



                                          institutie en de catechismus van calvijn 

                                          enkele teksten over de 'providentia dei      stencil        2 

                                          aeterna et actualis' uit de doctrina van 

                                          de gereformeerde 'orthodoxie' 

                                          hoofdstuk II (later I), tbijbelse            stencil,       100 

                                          theologie en de arbeid der exegese, * 1      manu 

                                          de exegese van het scheppingsverhaal aan 

                                          het begin van de bijbel als paradigma 

                                          ibn ezra: genesis 1:1-2:3                    manu           1 

                                          is calvijn wel consequent genoeg? vu         manu           1              1983 

                                          831129 

                                          johannes calvinus lectori                    stencil        2 

                                          marck, compendium theologiae christianae     stencil        10 

                                          didactico-elencticum 

                                          monshouwer aan scribenten voor bundel        circulaire     2              1989 

                                          boendermaker 890411 en planning 

                                          feestbundel 

                                          notities voorafgaande aan tekst en           manu           1 

                                          verklaring van genesis 1:1-2:3 (112 

                                          bladen) 

                                          onqelos: beresjit                            fotocopie      18 

                                          parosje hatorah lerabbenoe... met            fotocopie      84 

                                          engelse vertaling waarin G-d wordt 

                                          geschreven voor 'el', ramban 

                                          rashi gen 1:1-2:3 met engelse vertaling      fotocopie      7 

                                          rasji, beresjit                              fotocopie      6 

                                          schutblad: miqrot gedolot nieuwe editie      manu           1 

                                          genesis 1:1-2:3 

                                          schutblad: rashi gen 1:1-2:3                 manu           1 

                                          schutblad: tekst en verklaring van           manu           1 

                                          genesis 1:1-2:3 (112 bladen) 

                                          structuur van de heilige leer in de          manu           16             1983 
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                                          institutio christianae religionis van 

                                          calvijn en in de dogmatiek van de 

                                          (gereformeerde) orthodoxie 831129-831130 

                                          synopsis purioris theologiae (door           stencil        4 



                                          leidse theologen) (over de leidse 

                                          synopsis) 

                                          trefwoord kosmos                             fotocopie      4 

            i132           II 2, kap      barths exegese van rom 9-11 waarna           manu           20 

                           7              griekse teksten rom 9-10 en 

                                          aantekeningen 

                                          exegese rom 9:30-10:31, barth Kd II,2 s      manu           18 

                                          264-285 

                                          exegese van rom 11, 700513                   manu           13             1970 

                                          kd * 33                                      typewerk       38 

                                          marquardts boek                              manu           3 

                                          rom 9, 1-5                                   stencil        1 

                                          rom 9, 1-5 aantekeningen                     manu           1 

                                          schutblad barth privatissimum, k.d. II 2     typewerk,      34 

                                          * 34 (romeinen 9:6-18 griekse tekst          manu 

                                          waarna studie, later te detailleren 

                                          schutblad kd * 34 die erwaehlung der         typewerk,      24 

                                          gemeinde + studie, later te detailleren      manu 

                                          schutblad kd * 35 die erwaehlung des         typewerk,      13 

                                          einzelnen + studie, later te detailleren     manu 

                           II,2 kap 7     barth theologische existenz heute 1934       fotocopie      6 

                                          (beiheft nr 2 von 'zwischen den zeiten' 

                                          barth, christengemeinde und                  typewerk       3 

                                          buergergemeinde 1946 (35 thesen) 

                                          barth, kirche und theologie 1925 (uit:       typewerk       2 

                                          die theologie und die kirche) 

                                          barth, rechtfertigung und recht juni         typewerk       4 

                                          1938 

                                          barth, reformation als entscheidung,         typewerk       13 

                                          1933 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i132           II,2 kap 7     brunner, natur und gnade (samenvatting)      typewerk       6 

                                          die lehre vom worte gottes (overzicht        typewerk       18 

                                          par. 3 tot 73 leitsaetze) 

                                          einleitung, die kirchliche dogmatik/die      typewerk       1 

                                          christliche dogmatik (im entwurf) 

                                          hydepark 710824 de door barth teweeg         manu           5              1971 



                                          gebrachte verandering in de structuur 

                                          der theologie 

                                          schutblad: kd * 32 die aufgabe rechter       typewerk,      24 

                                          lehre von gottes gnadenwahl                  manu 

                                          waarna die lehre von gott (later te 

                                          detailleren) 

                                          studienoten bij christliche dogmatik         manu           8 

                                          kap.I die wirklichkeit des wortes gottes 

                                          theologische existenz heute                  typewerk       8 

                                          theologische existenz heute                  typewerk       8 

                                          (samenvatting) 

                                          theologische existenz heute, 29 das          typewerk       5 

                                          bekenntnis der reformation und unser 

                                          bekennen 

                                          theologische existenz heute, nein,           typewerk       6 

                                          antwort an emil brunner 

            i133           karl barth     de providentia (nederlandstalig              stencil        10 

                                          referaat)                                    (verkleind 

                                                                                       ) 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        42 

                                          theologie van calvijn (met invoegstroken     (verkleind 

                                          en daarna hs I * 3: de traditie van het      ) 

                                          theologische dualisme als permanente 

                                          voorhaeretische afwijking 

                                          doctoraal-college over de locus de           stencil        39             1980 

                                          reconciliatione: verzoening in               (verkleind 

                                          bijbels-theologisch perspectief              ) 

                                          enkele teksten over de 'providentia dei      stencil        2 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          aerterna et actualis' uit de doctrina        (verkleind 

                                          van de gereformeerde 'orthodoxie'            ) 

                                          (brakel, maresius) 

                                          gesetz und evangelium - evangelium und       stencil        48 

                                          gesetz (nederlands referaat)                 (verkleind 

                                                                                       ) 

                                          methodica dispositio (petrus van             fotocopie      3 (in 

                                          mastrigt)                                                   viervoud) 



                                          miskotte's inspiratie: tenach en             drukwerk       17 

                                          dogmatiek 

                                          over de ordo docendi in de locus de deo      stencil        2 

                                          (barth, turrettinus, heideggerus)            (verkleind 

                                                                                       ) 

                                          synopsis purioris theologiae                 stencil        9 

                                          disputationibus quinquaginta duabus          (verkleind 

                                          comprehensa ac conscripta per ..             ) 

                                          polyandrum / rivetum / walaeum / thysium 

                                          (leiden) 

                                          thesen over de betekenis van de laatste      stencil        16 

                                          phase der gereformeerde orthodoxie te        (verkleind 

                                          verdedigen op het tentamen voor het          ) 

                                          doctoraal examen bij prof. dr g c van 

                                          niftrik op 14 november 1967 

            i134           hennephof,     a hennephof: christus, de geest en de        stencil        152            1966 

                           van ruler      werkelijkheid in de theologie van a a 

                                          van ruler 

            i135                          analyse van de compositie en methode van     manu           9              1976 

                                          commentarieren, zaterdag 30 oktober 1976 

                                          de ouverture van het evangelie I,            stencil        12 

                                          inleiding. 1. de genesis van Jezus 

                                          Christus als het thema van de ouverture 

                                          de tsedaqah, dikaiosune                      manu           1 

                                                                                                      (tweezijdi 

                                                                                                      g) 
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            i135                          fragment uit het eerste hoofdstuk            stencil        6 

                                          toledhoth van de 'Biblische Theologie' 

                                          die wij bezig zijn te schrijven. Over 

                                          toledhoth, genesis. 

                                          gen. 23 het verhaal van de verwekking        manu           2 

                                          van terach 

                                          gen. 29: 1-14 in plaats van de 11 bladen     manu           2 

                                          thans 57 bladen 

                                          hoetos estin                                 manu           1 

                                          vertalingen en tekstpresentaties van         stencil,       51 (ook 



                                          mattheus en parallellen met tussendoor:      manu           dubbele) 

                                          contrast ware en valse koning, de ster, 

                                          komposition mt 

            i136           ouverture      barth I/2, 199                               manu           1 

                                          concept titelblad voor de inkadering van     manu           1 

                                          * 1 (mattheus) 

                                          de commentaren (calvijn, schniewind,         manu           1 

                                          bultmann, conzelmann) 

                                          de functie van het begrip 'anachoorein'      typewerk       17 

                                          in het evangelie van mattheus 

                                          de grondvorm bv. matt 1:24, en het           manu           11 

                                          principe van de climax 

                                          de ouverture van het evangelie I.            stencil        13 

                                          inleiding 1. de genesis van jezus            stevig 

                                          christus als het thema van de ouverture      papier 

                                          de ouverture van het evangelie naar          typewerk       25 

                                          mattheus 

                                          de synopsis van huck-lietzmann               manu           2 

                                          derde avond in den haag, 4 november 1965     manu           5              1965 

                                          diergaardezaal 

                                          dingen die de volgende keer nog wat          manu           11 

                                          nader eerst besproken moeten worden voor 

                                          dat wij verder kunnen gaan 

                                          erster hauptteil der ouvertuere matth        manu           15 
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                                          1:1-17 

                                          evangelie des koninkrijks                    manu           5 

                                          fragment uit het eerste hoofdstuk            stencil        6 

                                          toledoth van de 'biblische theologie' 

                                          die wij bezig zijn te 

                                          schrijven....toledhoth, genesis 

                                          genesis (griechisch wort)                    manu           4 

                                          het evangelie naar mattheus als 'die         stencil,       6 

                                          heilsbotschaft vom koenigtum'                manu 

                                          het tweede deel van de ouverture mt          manu,          30 

                                          1:18-2-23 (en lectuur uit bounard,           typewerk 

                                          klostermann, schniewind) 



                                                                                                      41 

                                          kerkdienst te .... op zondag 12 augustus     manu           1              1973 

                                          1973 (orde van de dienst) 

                                          lezing op donderdag 7 oktober 1965           manu           11             1965 

                                          diergaarde den haag 

                                          matthaeus erzaehlt... 1:18-25                manu           1 

                                          mattheus 16:27                               manu           5 

                                          mattheus 26:1-28-20                          stencil        14 

                                          najaarscursus voor het bijzonder             stencil        11 

                                          kerkewerk en de duinoordgemeente op 2 en 

                                          21 oktober en 4 november.... het 

                                          evangelie naar mattheus als toegang tot 

                                          het nieuwe testament 

                                          notities bij de ouverture                    manu           vele blz 

                                          ouverture                                    typewerk       6 

                                          overzicht van de compositie van het          stencil        1 

                                          evangelie naar mattheus 

                                          schlatter                                    manu           6 

                                          themata                                      manu           14 

                                          titelblad: to euaggelion tes basileias,      stencil        1 

                                          die heilsbotschaft vom koeningtum, het 

                                          evangelie des koninkrijks... 
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            i136           ouverture      to euaggelion tes basileias, die             stencil        1 

                                          heilsbotschaft vom koenigtum, het 

                                          evangelie des koninkrijks 

                                          wat is zijn naam? trooster is zijn naam!     typewerk       2 

                                          (midrasj) 

                                          zaterdag 9 oktober 1965, ik ben er! wat      manu,          9 

                                          betreft de ouverture van mattheus, een       typewerk 

                                          compositie even streng als die van de        (bijbeltek 

                                          finale                                       sten) 

            i137           I Bijbelse     bijbelse theologie deel I, toledoth de       stencil        1 

                           Theologie      theologie van het boek genesis inleiding 

                           deel I de 

                           theologie 

                           van het 



                           boek 

                           genesis 

                           hoofdstuk 

                           I, het 

                           boek 

                           genesis 

                           als het 

                           boek van 

                           de 

                           toledoth 

                           van adam, 

                           de mens, 

                           een 

                           analyse 

                           van de 

                           compositie 

                           van het 

                           boek, 

                           inleiding 

                           ** 1-2-3 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

            i137           I Bijbelse     bijlage bij * 2, de haggadische              stencil,       7 

                           Theologie      overlevering over abraham als de man van     manu, 

                           deel I de      de tien beproevingen                         plakwerk 

                           theologie 

                           van het 

                           boek 

                           genesis 

                           hoofdstuk 

                           I, het 

                           boek 

                           genesis 

                           als het 

                           boek van 

                           de 

                           toledoth 

                           van adam, 



                           de mens, 

                           een 

                           analyse 

                           van de 

                           compositie 

                           van het 

                           boek, 

                           inleiding 

                           ** 1-2-3 

                                          bijlage I bij blz 16 over de twee            stencil,       19 

                                          scheidingen... = het scheppingsverhaal       manu, 

                                          als onderricht in 'bijbelse                  plakwerk 

                                          hermeneutiek' 

                                          bijlage I bij blz. 16 over de twee           stencil,       18 

                                          scheidingen in het scheppingsverhaal:        manu, 

                                          het scheppingsverhaal als onderricht in      plakwerk 

                                          'bijbelse hermeneutiek' 

                                          das prinzip der bibeluebersetzung            stencil        2 
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                                                                                       (verkleind 

                                                                                       ) 

                                          in plaats van een woord vooraf (tekst        stencil,       28 

                                          drusius) en titelblad bijbelse theologie     typewerk 

                                          deel I toledoth 

                                          inhoudsopgave bijbelse theologie deel I      stencil        3 

                                          toledoth 

                                          korte inhoudsopgave van de paragrafen        stencil,       1 

                                          die nog zullen volgen (* 3, 4 5 en 6)        manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad met overzicht                      manu           1 

                                          schutblad: * 1 het eerste hoofddeel.....     stencil,       18 

                                          bladzijden 29-43 + deze * 1                  manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: * 2 het tweede hoofddeel... +     stencil,       13 

                                          deze * 2                                     manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: * 2 het tweede hoofddeel... +     stencil,       18 



                                          I. het inleidende gedeelte van het           manu, 

                                          verhaal van de toledoth van terach,          plakwerk 

                                          exegese van genesis 11:27-32 

                                          schutblad: * 2 het tweede hoofddeel... +     stencil,       19 

                                          II het hoofdgedeelte van het verhaal van     manu, 

                                          de toledoth van terach, genesis              plakwerk 

                                          12:1-22:19, de opening 

                                                                                                      40 

                                          schutblad: * 2 het tweede hoofddeel... +     stencil,       9 

                                          intermezzo                                   manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: bijbelse theologie deel I         typewerk,      1 

                                          toledoth de theologie van het boek           plakwerk 

                                          genesis korte inleiding tot het geheel 

                                          schutblad: blanco + genesis 25:11 izaak      stencil,       1 

                                          als de gezegende                             manu, 
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                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: blanco + gesprek met de           stencil,       14 

                                          commentatoren                                manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: exegese van genesis 23            stencil,       22 

                                                                                       manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: exegese van genesis 24            stencil,       27 

                                                                                       manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: hoofdstuk I inleiding             stencil        28 

                                          bladzijden 2-28 waarna: hoofdstuk I 

                                          inleiding 

                                          schutblad: II de aspecten van het eerste     stencil,       32 

                                          hoofddeel... + dit II                        manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: II. het hoofdgedeelte van het     stencil,       2 

                                          verhaal... + terugblik op het                manu, 

                                          hoofdgedeelte van het verhaal van de         plakwerk 

                                          toledoth van terach 



                                          schutblad: III. het afsluitende gedeelte     stencil,       2 

                                          van het verhaal... + III                     manu, 

                                                                                       plakwerk 

                                          schutblad: intermezzo... + dit               stencil,       17 

                                          intermezzo                                   manu, 

                                                                                       plakwerk 

            i138           kok kampen     artikel 'theologie' uit duits                fotocopie      15 

                           cahier I       woordenboek 

                           inleiding 

                           hoofdstuk 

                           1 

                           hoofdstuk 

                           2 

                           hoofdstuk 
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                           3 

                           hoofdstuk 

                           4 

                                                                                                      3 

                                          brief brinkman (kok) aan breukelman dd       pcprint        2 

                                          791116 o.m. refererend aan overeenkomst 

                                          over honorarium dd 770314 

                                          concept brief aan brinkman (over cahier      manu           2 

                                          I) 

                                          concept cahier I (passim)                    manu           2 

                                          de kolometrie als mondelinge                 stencil        57 

                                          interpunctie, tweede hoofdstuk 

                                          een ontmoeting van broeders, genesis         stencil        65 

                                          29:1-14, derde hoofdstuk 

                                          eerste opzet eerste cahier en inleiding      stencil 

                                          jezus echter stond voor de stadhouder,       stencil        26 

                                          mattheus 27:11-26 (vierde hoofdstuk?) 

                                          ontleend aan kraus Fruehgeschichte der       manu           4 

                                          biblischen theologie 

                                          over dogmatisches biblizismus, oeconomia 

                                          temporum, abweisung scholastischen 

                                          theologie, bahrdt, zachariae 



                                          personalia beuken e.a. en redactie van ?     fotocopie      3 

                                          bestaande uit broekhoff, essen, koet, 

                                          naastepad 

                                          schuetz, die bedeutung der kolometrie        fotocopie      24 

                                          fuer das neue testament, uit zeitschrift 

                                          fuer die neutestamentliche wissenschaft 

                                          1922 s 161-184 

            i139           berlijn        16 december 1975, das anachorein in mt       manu                          1975 

                           1975           ouverture, der weg nach jeruzalem 

                                          1975, matthaeus lesen                        stencil                       1975 

                                          1975, uitgereikte bijbelteksten              stencil        6              1975 

                                          2 december 1975, wellhausen slaat de         manu                          1975 
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                                          ouverture over! proskunein, anachorein 

                                          9 december 1975, stemdahl, quis et unde,     manu                          1975 

                                          egertenai bei matthaeus 

                                          dinsdag 11 november 1975, henry ford bau     manu                          1975 

                                          16-18 uhr exegese von matth 1:18-25 ff 

                                          dinsdag 18 november 1975, henry ford bau     manu                          1975 

                                          16-18 uhr exegese von matth 1:18-25 ff 

                                          dinsdag 25 november 1975, henry ford bau     manu                          1975 

                                          16-18 uhr exegese von matth 1:18-25 ff 

                                          (de ofeef), ps 74 

                                          dinsdag 28 oktober 1975, henry ford bau      manu                          1975 

                                          16-18 uhr exegese von matth 1:18-25 

                                          dinsdag 4 november 1975, henry ford bau      manu                          1975 

                                          16-18 uhr exegese von matth 1:18-25 ff 

                                          dinstag 3 februar 1976 die juenger in        manu                          1976 

                                          matthaeus 

                                          drie dingen: 1 lijdensverhaal  2             manu           1              1976 

                                          dikaiosune, 3 praxis 

                                          duitse vertaling van matthaeus 18:23-35      manu           2              1976 

                                          en punkte zur besprechung 

                                          en nu 2:1-12                                 manu                          1975 

                                          grundmann, das evangelium nach mattaeus,     stencil,                      1975 

                                          en vervolg aantekeningen                     manu 

                                          matthaeus I, 18-25, die erste Perikope       stencil,       25 



                                          des zweiten Teiles der Ouvertuere            manu 

                                          (I:1-17) 

                                          punkte zur besprechung, matthaeus 26,        manu                          1976 

                                          1-16 

                                          samstag 31 januar 1976, matthaeus 27,        manu                          1976 

                                          11-26 (punkte) 

                                          trillbus die krisis israels (bezwaren        manu           2              1976 

                                          tegen zijn werkwijze) 

            i140           calvijn,       argumentum liber primus institutio (niet     typewerk       1 

                           luther         van calvijn zelf) 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 
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            i140           calvijn,       calvijn institutie                           typewerk       16 

                           luther 

                                          calvijn institutio cap. xv                   typewerk       6 

                                          (anthropologie) 

                                          calvijn: commentaar op het boek genesis      typewerk       21 

                                          calvijn: genesis /  2 vanaf vers 4           typewerk       11 

                                          cap. IV eandem notitiam partim inscitia,     typewerk       2 

                                          partim malitia vel suffocari vel 

                                          corrumpi 

                                          cap. V dei notitiam in mundi fabrica et      typewerk       8 

                                          continua ejus gubernatione lucere 

                                          cap. VI ut ad deum creatorem quis            typewerk       17 

                                          perveniat, opus esse scriptura duce et 

                                          magistra 

                                          caput III dei notitiam hominum mentibus      typewerk       5 

                                          naturaliter esse inditam 

                                          de franse editie van 1541 (calvijn)          manu           1 

                                          heidelberg, convent der duitsche             typewerk       18 

                                          augustijnerorde, luthers problemen met 

                                          de kerk 

                                          heidelberg, disputatio (theologia            manu           9 

                                          crucis) 

                                          institutie I,1,1 in 1559 en 1539-1554        typewerk       2 

                                          (synopsis van latijnse teksten) 

                                          liber tertius, de modo percipiendae          typewerk       3 

                                          christi gratiae... 



                                          luther (biografische gegevens)               typewerk       9 

                                          luthers 'de servo arbitrio' 1525             manu           3 

            i141           luther         bd 24 in genesin mosi librum                 fotocopie 

                           gesetz und     sanctissimum d. martini lutheri 

                           evangelium     declamationes 

                                          bd 24 in genesin mosi librum                 fotocopie 

                                          sanctissimum declamationes 1527, ueber 

                                          das erste buch mose, predigten sampt 
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            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          einer unttericht, wie moses zu leren ist 

                                          1527 

                                          bd 24 vorwort pietsch (1900)                 fotocopie 

                                          die erste disputation gegen die              fotocopie 

                                          antinomer, 18. dezember 1537 

                                          ein brief d. mart. luther. wider die         fotocopie 

                                          sabbather an einen guten freund. 1538 

                                          eine unterrichtung wie sich die christen     manu           5 

                                          zum mosen sollen schicken 

                                          inhalt band 39II                             fotocopie 

                                          IX-XXXVII band 39II (1932) hermelink         fotocopie 

                                          luther tekst en duitse vertalingen           fotocopie 

                                          27.8.1525 

                                          luther, einleitung zur predigt ueber         fotocopie      3 

                                          gal. 3:23-29 (1532) 1 januar 1532 

                                          luther, predigt am tage der                  fotocopie      34 

                                          beschneidung, nachmittags 1 januar 1532 

                                          predigten ueber das 2. buch mose 1524-27     fotocopie 

                                          bd 16 

                                          schutblad (1926) wa 39I inhalt vorwort       fotocopie 

                                          einleitung + de betreffende items 

                                          vorwort band 39II (1932) bebermeyer          fotocopie 

            i142           lucas          7. hij werd verwekt - uit maria              stencil        1 

                                          blase (unter mitverantwortlichkiet von       stencil        4 

                                          boendermaker) , luther und genesis 

                                          boendermaker, luther und das alte            stencil        2 

                                          testament - ein 'theologischer gruss' 

                                          aus der evangelisch-lutherischen kirche 



                                          in den niederlanden, auch fuer unseren 

                                          freund friedrich marquardt 

                                          compositie van de ouverture van lucas        manu           5 

                                          de gelijkenis van den onrechtvaardigen       typewerk       25 

                                          rentmeester lucas 16, 1-8 (l.c. 

                                          spijkerboer) 
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            i142           lucas          de omlijstingen in de ouverture van het      manu           4 

                                          evangelie naar lucas 

                                          en het geschiedde... een exegese van         typewerk       57 

                                          lucas 2:1-20 door f.h. breukelman 

                                          en hupsistois                                typewerk       2 

                                          griekse tekst lucas 1-2                      typewerk       5 

                                          griekse tekst lukas 2:1-20                   stencil        1 

                                          griekse tekst van lucas 16:19-31             stencil        1 

                                          hadabar hadze waarna lucas 2:14              manu           4 

                                          hebr 13,7                                    typewerk       1 

                                          hebreeuws en ned. vertaling van psalm        manu,          7              1981 

                                          113, hebr en buber van psalm 98, lucas       stencil 

                                          2, 676-80 griekse tekst  en cursus 

                                          dagmaat lisse 7.5.1981 

                                          hebreeuwse en arabische vertaling van        typewerk       2 

                                          luc 2:1-13 

                                          kabood waarna lucas 1:67-80                  manu           2 

                                          kerststoffen donderdag 19 december 1968      manu           4              1968 

                                          lc 16, 19-31                                 manu           3 

                                          lisse 23 april 1981 verkondiging en lied     manu           11 

                                          in het evangelie naar lucas 2, 1-20 

                                          mattheus, marcus, lucas - de synoptische     manu           1 

                                          evangelien 

                                          morgenandacht dienstag 19. august prof       stencil        1              750821 

                                          dr j p boendermaker auslegung exodus 

                                          7:1, 2 mose 7:1 

                                          over het pronomen indefinitum 'tis' in       typewerk       2 

                                          het evangelie van lucas breukelman 

                                          prediking op zondag 1 januari 1961 n.m.      manu           21             1961 

                                          6 uur tekst: Luc 3:6 



                                          programma voor de derde                      stencil        2              1964 

                                          predikantenconferentie 1964 van 19 tot 

                                          en met 30 oktober 1964 

                                          programma voor de eerste                     stencil        2              1964 
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                                          predikantenconferentie 1964 van 7 

                                          september tot en met 18 september 

                                          (breukelman i.p.v. van der woude) 

                                          redactie eltheto avine lekkerkerker te       typewerk       1              1960 

                                          utrecht aan breukelman dd 601108 

                                          schouten aan breukelman dd (1960)            manu           1              1960 

                                          schouten aan breukelman dd 601116 ivm        manu           1              1960 

                                          drukproef lucas 2 

                                          schrijven lekkerkerker aan breukelman dd     manu           1              1960 

                                          16.11.1960 

                                          sermon thursday august 21st5. prof dr j      stencil        1 

                                          p boendermaker exodus 14,1 corinthians 

                                          10:2 a.f. 

            i143           luther         luther, diverse voorwoorden,                 fotocopie 

                           inhalt w a     inhoudsopgaven, preekoverzichten 

                           predigt 

                           ueber 

                           matth 

                           15:20 

            i144           breukelman     aantekening: cees dijckmeester copieren,     manu           1 

                           , mattheus     gedaan 

                           (van 

                           pieter of 

                           van cees?) 

                                          aantekeningen gedeelte                       manu           5              1960 

                                          woudschotenconferentie frans breukelman 

                                          14-19 dec 1960 

                                          compositie van mattheus 1:18-2:23            stencil        1 

                                          de functie van het begrip 'anachorein'       typewerk       18 

                                          in het evangelie van mattheus 

                                          die kirche und das evangelium                stencil        6 

                                          die komposition des matthaeusevangeliums     stencil        3 



                                          finale mattheus 27,55 vv vertaling           stencil        3 

                                          gesprek met mattheus, lukas pars pro         drukwerk       1 
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                                          toto, verslag van een studieweek met ds 

                                          f h breukelman... 

                                          griekse tekst marcus 1:16-20                 stencil        1 

                                          griekse tekst mattheus 3,1:4,17              stencil        4 

                                          griekse tekst mattheus 4,18-22               stencil        1 

                                          griekse teksten uit mattheus                 stencil 

                                          kerygmatische bedoelingen van mattheus       doorslag       4 

                                          leerhuis jhkerk maart 1981 mattheus          stencil        1 

                                          26-28, overzicht 

                                          ned vertaling van mattheus 27:55-28:20       stencil        3 

                                          oratio dominica: griekse tekst mt 6:9-13     stencil        1 

                                          en lucas 11:2-4 

                                          overzicht van de compositie van het          stencil        1 

                                          evangelie naar mattheus 

                                          verslag studieweek ncsv onder leiding        stencil        19             1959 

                                          van ds f h breukelman in december 1959 

                                          te woudschoten, gesprek met mattheus 

            i145           christolog     10. erkenntnis zur deutung des               fotocopie      25 

                           ie van         weltgeschehens - was hat die historie an 

                           calvijn,       fester erkenntnis zur deutung des 

                           tillich,       weltgeschehens zu bieten? 

                           harnack 

                                          barth: fuenfzehn antworten an herrn          stencil        2 

                                          professor von harnack 

                                          college 22.09.1977 dogmatiek (de naam)       manu           7              1977 

                                          college 29.09.1977 dogmatiek                 manu           1              1977 

                                          college 6.10.1977 dogmatiek                  manu           3              1977 

                                          college dinsdag 22.9.1970 dogmatiek          manu           18             1970 

                                          ('een hele dogmatiek', n.l. een lutherse 

                                          dogmatiek, die van preuter (1955, 1958) 

                                          college donderdag 19.10.1978 dogmatiek       manu           1              1978 

                                          (de wetenschappelijkheid van deze 

                                          wetenschap) 

                                          college donderdag 21.9.1978 dogmatiek        manu           4              1978 
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            i145           christolog     college donderdag 28.9.1978 dogmatiek        manu           6              1978 

                           ie van 

                           calvijn, 

                           tillich, 

                           harnack 

                                          college donderdag 5.10.1978 dogmatiek        manu           4              1978 

                                          das wort gottes als kriterium der            stencil        1 

                                          dogmatik (schema naar de kd van barth) 

                                          de christologie in de k.d. van karl          manu           7 

                                          barth 

                                          de christologie van calvijn - lutherse       stencil.       47 

                                          en gereformeerde christologie                manu 

                                          de invloed van calvijns                      stencil        2 

                                          twee-naturen-leer op zijn exegese van de 

                                          nieuwtestament. teksten, occultatio 

                                          divinae maiestatis en incarnatie, de 

                                          exegese van 1 Cor 15:27 

                                          de locus de peccato, plaats en functie       manu           5 

                                          (en betekenis) binnen het geheel van de 

                                          dogmatiek 

                                          de naam en de namen, punten ter              manu           3 

                                          bespreking ('dogmatiek') 

                                          die drei christologischen aspekte...         manu           1 

                                          IV/1 s.140 

                                          die kirchliche dogmatik von karl barth,      stencil        9 

                                          erster band, die lehre vom worte gottes 

                                          (met leitsaetze) 

                                          enkele gegevens met betrekking tot de        stencil        4 

                                          uitdrukking 'fides quaerens intellectum' 

                                          als theologisch program 

                                          gereformeerde dogmatiek, bavinck             manu           3 

                                          gregorius van nyssa, oratio catechetica      stencil        3 

                                          griekse tekst en vertalingen van             stencil        1 

                                          mattheus 1:16 
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            i145           christolog     harnack: fuenfzehn fragen an die             stencil        1 

                           ie van         veraechter der wissenschaftlichen                           (dubbelzij 

                           calvijn,       theologie unter den theologen                               dig) 

                           tillich, 

                           harnack 

                                          kolometrisch gerangschikte griekse tekst     stencil        1 

                                          van mattheus 1:1-17 

                                          kolometrisch gerangschikte griekse tekst     stencil        1 

                                          van mattheus 1:18-25 

                                          kolometrisch gerangschikte griekse tekst     stencil        1 

                                          van mattheus 2:1-12 

                                          kolometrisch gerangschikte griekse tekst     stencil        1 

                                          van mattheus 2:13-23 

                                          melanchton, troeltsch en kopernikus, 9       stencil        4 

                                          en 16 november 1971 

                                          overzicht kd band IV, die lehre von der      typewerk       1 

                                          versoehnung 

                                          schets voor het vervolg                      manu           4 

                                          schleiermacher (behandeld 16.11.1971?)       manu           1 

                                          schutblad met 'regin preuter, schoepfung     manu           1 

                                          und erloseung' 

                                          schutblad: christologie                      manu           1 

                                          schutblad: harnack                           manu           1 

                                          schutblad: thesen                            manu           1 

                                          schutblad: troeltsch                         manu           1 

                                          tekst van iwand over                         typewerk       1 

                                          glaubensgerechtigkeit nach luthers lehre                    (2-zijdig) 

                                          thesen over de betekenis van de laatste      stencil        22             1967 

                                          phase der gereformeerde orthodoxie te 

                                          verdedigen op het tentamen voor het 

                                          doctoraal examen bij prof dr g c van 

                                          nifitrik op 14 november 1967 

                                          uitspraak van harnack, behandeld             manu           2 

                                          16.11.1971 
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            i145           christolog     werkcollege dogmatiek 12.10.1971, d.         stencil        1 

                           ie van         akerboom, uit: von harnack, das wesen                       (tweezijdi 

                           calvijn,       des christentums                                            g) 

                           tillich, 

                           harnack 

                                          werkcollege dogmatiek 2.11.1971              stencil,       18 

                                          hoorcollege prof. van niftrik over ernst     manu 

                                          troeltsch,protokol roel dijk 

            i146           orthodoxie     bespreking van turrettinus, institutio       manu           1 

                           f h            theologiae elencticae, locus secundus, 

                           breukelman     de sriptura sacra 

                           gereformee 

                           rde 

                           orthodoxie 

                           vitringa a 

                           marcq 

                           witsius 

                                          bibliographie 'orthodoxie'                   manu           3 

                                          (gereformeerde) 

                                          buddeus                                      typewerk       11 

                                          buddeus,turettini                            stencil        3 

                                          de definitie van 'theologia' in de           typewerk 

                                          dogmatiek der geref. 'orthodoxie', 

                                          wollebius, thomas, calvijn 

                                          de theologie van johannes a marck            typewerk       36 

                                                                                                      41 

                                          dinsdag 29 januari 1980, man en vrouw        manu           1 

                                          bij mattheus (was mattheus een 

                                          'feminist'? 

                                          dogmatik im grundriss (barth)                manu           4 

                                          enkele teksten over de 'providentia dei      stencil        2 

                                          aeterna et actualis' uit de doctrina van 

                                          de gereformeerde 'orthodoxie' 

                                          gegevens bij vitringa                        manu           14 
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            i146           orthodoxie     hasselaar, thomas, barth, krusche,           manu           6 

                           f h            calvijn, augustinus over de 

                           breukelman     voorzienigheid, providentia 

                           gereformee 

                           rde 

                           orthodoxie 

                           vitringa a 

                           marcq 

                           witsius 

                                          hermanni witsii de oeconomia foederum        typewerk       25 

                                          dei cum hominibus (libri quatuor) 

                                                                                                      6 

                                          index en tractatus de sacrae scripturae      fotocopie      19 

                                          interpretandae methodo turrettini opera 

                                          omnia tomus secundus  leeuwarden/franker 

                                          1775 

                                          latet periculum in generalibus! (spreuk      typewerk       8 

                                          van barth) 

                                          leeuwarden 20.9.1976 historisering           stencil        7 

                                          historiserende theologie 

                                          leydecker                                    manu           1 

                                          marck compendium theologiae christianae      stencil        2 

                                          didactico-elencticum 

                                          maresius (desmarets)                         manu           1 

                                          mastricht                                    manu           4 

                                          over de leidse synopsis                      stencil        9 

                                          over marck aantekeningen                     manu en        70 

                                                                                       typewerk 

                                          quenstedt                                    manu           19 

                                          ratschow, schmid, heppe                      manu           1 

                                          salomon                                      fotocopie      3 

                                          salomon van til                              manu           4 

                                          schutblad: de providentia                    manu           1 

                                          schutblad: latet periculum in                manu           1 
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                                          generalibus 

                                          synopsis purioris theologiae (leidenaren     stencil        9 



                                          polyandrus, rivetus, walaeus, thysius) - 

                                          over de leidse synopsis 

                                          tako hajo van den houert                     manu           9 

                                          verzoening, een bijbelsch-theologische       manu           1 

                                          studie door prof dr a m brouwer 1947 

                                          voorreden tot den lezer (leydecker)          fotocopie      10 

                                          witsius de oeconomia foederum dei cum        stencil        2 

                                          hominibus 

                                          witsius de oeconomia foederum liber III      typewerk       7 

                                          caput I-V 

            i147           +              artikel 'bibelwissenschaft' (kuhl,           fotocopie      13 

                           hieronymus     kuemmel) 

                                          artikel 'biblische theologie und             fotocopie      4 

                                          biblische religionsgeschichte' (hempel, 

                                          riesenfeld) 

                                          artikel 'theologie uit een franse            fotocopie      3 

                                          encyclopedie 

                                          artikel ebeling: 'hermeneutik' uit een       fotocopie      11 

                                          encyclopedie 

                                          ciceronianus es; hieronymus als              manu           5 

                                          bijbelvertaler 

                                          de dialoog tussen jacob en de herders        manu en 

                                          van de kudden (illustratief bij              stencil 

                                          vertaalkeuzes) 

                                          duitse (lutherse?) vertalingen van psalm     fotocopie      2 

                                          113 

                                          ebeling, methodologie (en vele andere        manu           85? 

                                          namen) 

                                          ep 106 ad sunniam et fretelam + de vier      manu, 

                                          praefaties uit de tweede phase 386-390       stencil 

                                          hieronymus 

                                          hieronumus in quatuor euangelia ad           stencil        2 
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                                          damasum 

                                          hieronymus in quatuor euangelia ad           manu,          6 

                                          damasum, waarna aantekeningen en een         stencil 

                                          vertaling van een tekst van hieronymus 



                                          gericht tot critici 

                                          hieronymus' arbeid aan de latijnse           stencil en     29 

                                          bijbel                                       manu 

                                          hoofdstuk II: het probleem der               stencil        17 

                                          bijbelvertaling als gespreksthema in de 

                                          correspondentie tussen augustinus en 

                                          hieronymus 

                                          kampen college, als zeugnis von der          manu           14 

                                          offenbarung ist die heilige schrift 

                                          gottes wort fuer die kirche 

                                          lachmann: prosepesan, prosekopsan niet       manu           2 

                                          begrepen 

                                          literatuurlijst bij onderwerp                manu           3 

                                          hieronymus, w.o. over labriolle 

                                          nederlandse vertaling van psalm 103          fotocopie      1 

                                          nederlandse vertaling van psalm 113          fotocopie      1 

                                          punten, buber , zu einer neuen               manu           1 

                                          verdeutschung der schrift 

                                          r.g.g. 1-2-3                                 manu           3 

                                          rosenzweig over bubers colometrie,           manu           6 

                                          riesler, vorden, schmitz, blass, 

                                          debrunner, goulder 

                                          slotbeschouwing: kolometrie buber            manu           6 

                                          onvergelijkelijk veel beter dan die van 

                                          chouraqui 

                                          tekst en twee ned. vertalingen van matt      stencil        2 

                                          7:24-27 = luc 6:47-49 

                                          tekst en vertaling van gen 26:13, groot      stencil        5 

                                          werd de man 

                                          tekst en vertaling van gen 39:9, hij         stencil        6 
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                                          zelf is in dit huis niet groter dan ik 

                                          twee versies van gn 28:17-30:18              fotocopie      6 

                                          (vertaling luther?) 

                                          vertalingen van matt 7:24-27                 stencil        1 

                                          voltooiing van de inleiding (bladen          manu           4 

                                          1-43), punten 



                                          wettstein matth 7:17-27 met commentaren      fotocopie      3 

                                          latijn/grieks 

                                          wij baseren onze bijbels-theologische        manu           16 

                                          betogen op de bijbelse teksten... 

                                          zebedeus                                     stencil        2 

            i148                          de ouverture van het evangelie, I.           stencil        13 

                                          inleiding, 1. de genesis van jezus 

                                          christus als het thema van de ouverture 

                                          drukproef bijbelse theologie deel II,1       drukwerk       200            1983 

                                          de theologie van de evangelist mattheus 

                                          1. de ouverture van het evangelie 

            i149           exegese        amos 4:4-13                                  typewerk       1 

                           bijbelboek 

                           en 

                                          amos 9:1-6                                   typewerk       1 

                                          archomai, erxato bij mattheus                manu           3 

                                          bijlage I over gen. 1:21 'toen schiep        typewerk       1 

                                          god de grote zeedieren' (nv) 

                                          bijlage II over gen. 2:3 'en god zegende     typewerk       4 

                                          den zevenden dag en heiligde dien, omdat 

                                          hij daarop gerust heeft van al het werk, 

                                          dat god scheppende tot stand had 

                                          gebracht' 

                                          christos, huios tou anthropou, huios         manu           4 

                                          david, huios tou theou / euangelion tes 

                                          basileias, en tegelijk: de vader - de 

                                          zoon - de geest 

                                          didaskein en didache bij mattheus            manu           6 
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            i149           exegese        exodus 19:1-8                                typewerk       2 

                           bijbelboek 

                           en 

                                          hebreeuwse tekst van richt 5 volgens         stencil        6 

                                          colometrie buber geplaatst 

                                          in het verhaal van het boek genesis gaat     typewerk       40 

                                          het om een heel bepaalde verkondiging... 

                                          jesaja 14:24-27                              typewerk       1 



                                          jesaja caput 1                               typewerk       2 

                                          jona 2                                       typewerk       1 

                                          jozua 24                                     typewerk       1 

                                          laos bij mattheus                            manu           1 

                                          numeri 15:1-16                               typewerk       1 

                                          numeri 22-24                                 typewerk       1 

                                          ochlos bij mattheus                          manu           3 

                                          par. 2 im anfang schuf gott den himmel       typewerk       43 

                                          und die erde (een nederlandstalig 

                                          opstel) 

                                          psalm 115                                    typewerk       1 

                                          psalm 127                                    typewerk       2 

                                          psalm 72!                                    typewerk       1 

                                          psalm 74                                     manu           2 

                                                                                                      uitvouwbla 

                                                                                                      den! 

                                                                                       typewerk       3 

                                          psalm 76:2                                   typewerk       1 

                                          richt. 4-5                                   manu           16 

                                          splanchnidzesthai bij mattheus               manu           1 

                                          trefwoord habal, en prediger 1:2             manu           8 

            i150                          15 februari 1969 werkgezelschap              manu           13 

                                          hermeneutiek 

                                          16 november werkgezelschap hermeneutiek      manu           6 

                                          begin  (ik weet niet 'alles')                manu           2 

                                          bladzijde met duits citaat en nederlands     manu           1 
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                                          commentaar daarop 

                                          blz over de naamgeving, het roepen van       typewerk       1 

                                          namen 

                                          concept bijbelse theologie deel I            manu           2 

                                          toledoth hoofdstuk III themata als 

                                          aspecten van het thema (hoofdthema) 

                                          correcties en invullingen                    manu           6 

                                          de bijbelse locus de homine et de            stencil        10 

                                          peccato, gen 2:4-4:26, met 

                                          tekstpresentaties 



                                          de contrasten in heel de bijbel en in        manu           1 

                                          het boek genesis 

                                          donderdag 2 october 1969 atrium              manu           2              1969 

                                          rotterdam: de eerste (vier) hoofdstukken 

                                          van de bijbel 

                                          door wadoor                                  manu           1 

                                          gen 2:18 en 23 en spr 18:22, spr 19:14       manu           1 

                                          gen 2:18-25; gen 3:1-7; gen 3:8-19; gen      manu           4 

                                          3:20-24 hebreeuwse (colometrische) tekst 

                                          gen 5:1-32 hebreeuwse tekst colometrisch     stencil        2 (dubbel) 

                                          geplaatst 

                                          gen 6-9 het woord 'basar'                    typewerk       6 

                                          gen 6:5-7  11-13  6:8  7:16b  17-20          typewerk       1 

                                          gen 9:18-28                                  typewerk       1 

                                          griekse (colometrisch geplaatste) tekst      stencil        2 

                                          van matth 3:1-4:17 

                                          hebr (colom.) tekst van genesis 39 en        stencil        2 

                                          verdeutschung 

                                          hebreeuwse tekst (colometrisch) genesis      stencil        1 

                                          2:4-17 

                                          het is wel zinvol om deze exegese van        stencil        3 

                                          psalm 113.... calvijn 

                                          het scheppingsbericht in genesis 5 (de       typewerk       4 

                                          naamgeving) 
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            i150                          hij riep hun naam mensch                     manu           1 

                                          hydepark 710221, particularisme en           manu           5              1971 

                                          universalisme in het bijbelse getuigenis 

                                          hydepark 710423, een korte cursus over       manu           11             1971 

                                          de bijbels-theologische implicaties van 

                                          'de kerk' 

                                          kerk en menselijke samenleving               manu           1 

                                          mattheus aan het begin van het n.t.          manu           2 

                                          psalm 103 hebr (colom.) tekst en             stencil        2 

                                          verdeutschung 

                                          psalm 113 hebr (colom.) tekst en             stencil        1 

                                          verdeutschung 



                                          psalm 72 hebr (colom.) tekst en              stencil        4 

                                          verdeutschung 

                                          rotterdam 710107, verschillende studies      manu           12             1971 

                                          wachten op voltooiing getuigenis 

                                          tekstpresentatie  genesis 22, genesis 24     stencil        1 

                                          (fragmenten) 

                                          tekstpresentaties genesis 1                  stencil        6 

                                          tekstpresentaties mattheus 1, en 2           stencil        5 

                                          tekstpresentaties uit matth en marcus        stencil        13 

                                          thema van dit complex verhalen en            manu           4 

                                          functie van dit gedeelte binnen het 

                                          geheel van de sefer toledoth adam 

                                          turrettini, institutio theologiae            stencil        2 

                                          elencticae 

                                          wat is ekklesia?                             manu           3 

                                          werkgezelschap hermeneutiek 710305, niet     manu           10             1971 

                                          israelitisch-joods over de messias... 

                                          werkgezelschap hermeneutiek 710403,          manu           4              1971 

                                          sefer toledoth adam 'eine gewordene 

                                          einheit' 

                                          werkgezelschap hermeneutiek zaterdag 25      manu           7 

                                          oktober 1969 w 
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                                          de definitieve vormgeving en fixatie van 

                                          de tekst 

                                          werkgezelschap hermeneutiek zaterdag 3       manu           21 

                                          mei 1969 waarom geen toledoth abraham? 

                                          zaterdag 14 december 1968 werkgezelschap     manu           5 

                                          hermeneutiek 

                                          zaterdag 29 november 1969 in hoeverre is     manu           16 

                                          gen 2:4-4:26 een eenheid? 

            i151           barth          institutionis lib. I, latijn met franse      fotocopie,     19 

                                          vertaling, aargumentum in genesin,           plakwerk 

                                          psalmus CXIII 

            i152           calvijn 8      'de structuur der heilige leer', de          manu           3              1982 

                           tot 12         opzet van juli 1982 

                           november 



                           1982 

                           hydepark, 

                           structuur 

                           I 

                                          bestanddelen van de studie over 'de          manu           3              1982 

                                          structuur der heilige leer' 

                                          bijlage I: francisci gomari brugensis        stencil        4 

                                          ... prolegomena, oratio de foedere dei 

                                          bijlage IV bij de inleiding van deze         stencil        8 

                                          studie: einleitung: dogmatik und 

                                          hermeneutik 

                                          brief m. den dulk aan deelnemers             stencil        1              1982 

                                          studieweek calvijn 9-12 november 1982 

                                          calvini..., argumentum (bij genesis)         stencil        3 

                                          de inleiding in een vroegere vorm, op        stencil        6 

                                          'de structuur der heilige leer en de 

                                          theologie van calvijn' 

                                          de structuur der heilige leer, dogmatiek     stencil,       3              1982 

                                          als hermeneutiek, een vergelijking van       manu 

                                          de institutio christianae religionis van 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          johannes calvijn met de kirchliche 

                                          dogmatik van karl barth 

                                          de structuur der heilige leer...             stencil        11 

                                          hoofdstuk I de paragraaf 1: de 

                                          theologische betekenis van de 

                                          dogmatische systematiek (de vraag naar 

                                          de rechte 'ordo docendi' 

                                          de structuur der heilige leer...             stencil        42 

                                          hoofdstuk I karl barth en de traditie 

                                          van het theologische dualisme, als 

                                          permanente voorhaeretische afwijking 

                                          hoofdstuk I opzet met drie paragrafen        manu           1 

                                          leeuwarden 20 september 1976 enkele          stencil        7 

                                          teksten over de historisering van de 

                                          theologie... 

                                          schutblad: bijlagen                          manu           1 



                                          voorlopige deelnemerslijst 'j. calvijn'      stencil        1 

            i153           calvin-sem     (nederlands opstel over) the 'systematic     stencil        7 

                           inar,          theology' of paul tillich and 'the 

                           barth-calv     method of correlation' 

                           ijn 

                                          ..calvini.. argumentum.. (op genesis)        stencil        3 

                                          1e zaterdag najaar 1973                      manu           7              1973 

                                          2e zaterdag najaar 1973 (24 november)        manu           4              1973 

                                          6. 1550 cap. VI, 1-5                         manu           1 

                                          9. calvins exegese van ps. 113 = inst        manu           1 

                                          1559 I,5! 

                                          calvijn, institutie, I,2,1                   stencil        4 

                                          calvijns betoog over de menselijke           stencil        4 

                                          godskennis 

                                          calvijns exegese van psalm 113 vanaf         stencil        2 

                                          vers 7 

                                          calvijns inleiding tot de 'explicatio        stencil        3 

                                          symboli' in de institutie van 1539 
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            i153           calvin-sem     christianae religionis institutio: de        fotocopie      2 

                           inar,          cognitione dei 

                           barth-calv 

                           ijn 

                                          confessio                                    manu           1              1973 

                                          de decretis dei, belegstellen                fotocopie      1 

                                          de historicus wilhelm maurer                 manu           2 

                                          der anfangssatz und der schlusssatz der      copie van      2 

                                          einleitung                                   typewerk 

                                          die struktur der theologie calvins,          stencil        52 

                                          kapitel II, die christianae religionis 

                                          institutio von 1536 und die instruction 

                                          et confession de foy von 1537 

                                          doctoraal-college dogmatiek 11 april         manu           4              1973 

                                          1973 

                                          doctoraal-college dogmatiek 14 maart         manu           2              1973 

                                          1973 

                                          doctoraal-college dogmatiek 16 mei 1973      manu           4              1973 



                                          doctoraal-college dogmatiek woensdag 14      manu           4              1978 

                                          febr. 1978 in het theologisch instituut 

                                          doctoraal-college dogmatiek woensdag 14      manu           5              1973 

                                          februari 1973 

                                          doctoraal-college dogmatiek woensdag 20      manu           3              1973 

                                          febr. 1973 in het theologisch instituut 

                                          epistola ad lectorem, johannes calvinus      typewerk       2 

                                          lectori 

                                          freitag 13 februar 1976 calvin-seminar       manu           7 

                                          freitag 23 januar calvin-seminar             manu           4 

                                          guido de bres                                manu           1              1973 

                                          inhoudsopgave van de 5 banden opname van     typewerk       5              1973 

                                          de werkweek in finkum 1973 

                                          institutio 1539 naast institutio 1543        stencil        1 

                                          (overzicht) 

                                          instruction et confession de foy dont on     stencil        3 

 

    

    

 

             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 

            ----------     ----------     ----------------------------------------     ----------     ----------     ---------- 

                                          use en leglise de geneve 

                                          jean alfonse turrettini, theses de           stencil        2 

                                          theologia naturali in genere 

                                          maandagmiddag 18 juni 1973 (in het           manu           4              1973 

                                          geheel ong. 100 bladen materiaal om mee 

                                          te werken...) 

                                          melanchthon, en luther over erasmus          manu           2 

                                          punten voor het college over                 manu           9 

                                          melanchthon, maurer 

                                          s thomae aquinatis... summa theologiae       manu           21 

                                          schutblad 1. kap IV * 3                      manu           1 

                                          schutblad 2. uebersicht c.r.  o.c.           manu           1 

                                          schutblad  3. kap. 2  1536                   manu           1 

                                          schutblad 4. katechismus  1537/38            manu           1 

                                          schutblad 5. inhalt inst. 1539  1543         manu           1 

                                          schutblad 7. einfuegungen im ersten buch     manu           1 

                                          1559 duplex dei cognitio 

                                          schutblad 8. die soteriologie in der         manu           1 

                                          institutio 1536 1537 1539 1559 

                                          schutblad: 10. calvins einleitung zu         manu           1 



                                          seinem genesiskommentar 

                                          schutblad: 11. francisci gomari oratio       manu           1 

                                          de foedere dei 

                                          schutblad: 12. jean alfonse turrettini,      manu           1 

                                          theses de theologia naturali in genere 

                                          schutblad: 14. thomas von aquin              manu           1 

                                          taco: werkweek finkum 18-23 juni 1973        typewerk       3              1973 

                                          uitgaven 19e eeuw van de institutio          stencil        1 

                                          religionis christianae 

                                          vergelijking 1536 1537 1539 (synoptisch)     manu           1 

                                          werkweek finkum 18-24 juni 1973              manu           17             1973 

                                          werkweek in finkum 1973, februari            manu           2              1973 

            i154           (rode map)     'de naam', het tetragrammaton                manu           1 

                                          brief hennephof aan breukelman dd 11         typewerk                      1971 
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                                          juni 1971 mbt afspraak 20.8.1971 

                                          hydepark 

                                          de raison d'etre van de theologie            manu           9 

                                          de schrik slaat mij om het hart, ben ik      manu           15 

                                          competent... over het leren/doceren 

                                          fides quaerens intellectum                   manu           3 

                                          hydepark 6 november 1970 over de naam        manu           12 

                                          des heren 

                                          k.d. *1 leitsatz, 31 oktober 1968            manu           16             1968 

                                          karl barth dogmatik, getypte uittreksels     typewerk 

            i155           menschenvo     genesis 15:7-8 (in den uebersetzungen)       manu           1 

                           lk und 

                           erdland 

                                          tegenstellingen                              manu           1 (d) 

                                          trefwoord achoedza (grundeigentum)           manu           1 

                                          trefwoord adamah (land)                      manu           1 

                                          trefwoord almanah (vreemdeling, weduwe,      manu           1 

                                          wees) 

                                          trefwoord am (volk, stamm, zweig, stab)      manu en        2 

                                                                                       typewerk       (dubbelzij 

                                                                                                      dig) 

                                          trefwoord baal (bezitter, heer, man,         manu           1 



                                          lokalnumen) 

                                          trefwoord beth (haus)                        manu           5 

                                                                                                      (dubbelzij 

                                                                                                      dig) 

                                          trefwoord chalaq (verteilt werden)           manu           4 (d) 

                                          trefwoord chebel (touw)                      manu           1 

                                          trefwoord door                               manu           1 

                                          trefwoord dzaqeen (oudste, oud)              manu           1 

                                          trefwoord gaboel (landpaal)                  manu           3 (soms d) 

                                          trefwoord geer (gastsasse)                   manu           2 

                                          trefwoord geer (gastsasse) en edrach         manu           1 

                                          (landesspross) 
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            i155           menschenvo     trefwoord goel (erloeser)                    manu           1 

                           lk und                                                                     (dubbelzij 

                           erdland                                                                    dig) 

                                          trefwoord goral  (los, steine die man        manu           1 

                                          wirft um eine entscheidung zu finden) 

                                          trefwoord ir (stad)                          manu           1 (d) 

                                          trefwoord jarasj (II) (erben)                manu           1 

                                          trefwoord jarass (beerben)                   manu           2 

                                          trefwoord jasjab (wonen)                     manu           2 (d) 

                                          trefwoord jatsa (uitgaan)                    manu           1 

                                          trefwoord maqoom (plaats)                    manu           2 

                                                                                                      (dubbelzij 

                                                                                                      dig) 

                                          trefwoord maqoom (plaats) en erets           manu           5 (soms 

                                          (menschenvolk, erdland)                                     dubbelzijd 

                                                                                                      ig) 

                                          trefwoord mispagha (grossfamilie, sippe)     manu           6 (meestal 

                                                                                                      dubbelzijd 

                                                                                                      ig) 

                                          trefwoord nachal (eineignen, eigen haben     manu           10 (soms 

                                          e.a.)                                                       d) 

                                          trefwoord nathan (geven)                     manu           1 

                                          trefwoord raab (honger)                      manu           1 

                                          trefwoord ssar (poort)                       manu           1 



                                          trefwoord ssedeh (veld)                      manu           2 

                                          trefwoorden 'atsoem' (markig/kernhaft,       manu           1 

                                          maechtig, stark, ungeheur/ pittig) en                       (dubbelzij 

                                          etsem (bein und fleisch)                                    dig) 

                                          zomer en winter                              manu           1 

            i156           institutie     de christologie van calvijn (met matth       stencil        37 

                           , maandag      1:18-25) 

                           14 januar 

                           - vrijdag 

                           18 januari 
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                           1974 

                                          enkele gegevens betreffende institutie       stencil        10 

                                          en de catechismus van calvijn 

                                          het voorwoord: epistola ad lectorum          stencil        8 

                                          (sic), * 1 dogmatik als hermeneutik 

                                          iohannes calvinus lectori a                  stencil        2 

                                          kort overzicht van de wijze waarop           stencil        14 

                                          calvijn 1558/59 te werk is gegaan bij de 

                                          definitieve nieuwe vormgeving van zijn 

                                          institutio 

                                          philippi melanchtonis loci communes          stencil        10 

                                          rerum theologicarum seu hupotyposes 

                                          theologicae 1521 

                                                                                                      4 

                                          rijtje relevante bladzijden uit de           manu           1 

                                          institutie van calvijn 

                                          schutblad met jaartal 1536                   manu           1 

                                          schutblad met jaartal 1537                   manu           1 

                                          schutblad met jaartal 1539                   manu           1 

                                          schutblad met jaartal 1543                   manu           1 

                                          schutblad met jaartal 1559                   manu           1 

                                          synopsis hoofdstukken /1543-1554/1559        typewerk       1 

                                          met nieuwgeschreven capita 

                                          synopsis hoofdstukken                        typewerk       1 

                                          1536/1539/1543-1554/1559 

                                          synopsis institutio 1539 en institutio       stencil        1 



                                          1543 met uitvouwblad 

                                          synopsis institutio 1539 en institutio       stencil        1 

                                          1543 zonder uitvouwblad 

                                          synopsis van institutio 1539 en              stencil        1 

                                          institutio 1543 Met uitvouwblad 

            i157                          synoptische weergave op a-3 formaat van      fotocopie      161 blz        1926, 

                                          buber-rosenzweig: im anfang de edities                                     1930, 1954 

                                          1926, 1930 en 1954 (de laatste naar de 
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                                          10e oplage van 1981) 

            i158                          (tsedaqah) ueberall wo recht ist, ist        stencil        8 

                                          nicht wohltat, und ueberall wo wohltat 

                                          ist, ist nicht recht; aber welches ist 

                                          ein recht, in (bei) welchem wohltat ist? 

                                          tosefta sanhedrin 1,2-6, zuckermandel, 

                                          billerbeck 

                                          a rabbnic anthology (montefiore-loewe)       typewerk, 

                                          chapter XV justice, honesty, truth in        stencil, 

                                          oaths; sanh. 6b                              manu 

                                          de singularis maasseh bij de rabbijnen:      typewerk,      6 

                                          was ist wichtiger, das studium der tora      stencil, 

                                          oder ihre praktische ausuebung?,             manu 

                                          billerbeck 

                                          notities over tsedaqah en misjpat in         manu 

                                          handgeschreven vorm 

            i159           jeremia,       6. in de bundel geschriften, die en          manu           4 

                           amos           kautzsch en charles samenvatten onder de 

                                          titel 'apokryphen en pseudepigraphen van 

                                          het o.t.'... 

                                          amos 1-17                                    manu           19 

                                          barachot                                     typewerk       1 

                                          berakhoth IV,2, studie, woorden bij          manu           2 

                                          aboth de r n cap 25,1-2 

                                          brief  aan wim (beekenkamp) over jeremia     typewerk       4 

                                          2:20 en vgl. 

                                          exegese jer 7:15 (590228)                    manu           19             1959 

                                          jeremia 1:4-10                               typewerk       6 



                                          jeremia 2, 4, (problemen van vertalen),      typewerk       45 

                                          5, 6, 7, 11, 14, 15,27, 28, 45, 20 

                                          nehunja b haqana. gemara                     typewerk       2 

                                          notities (bij 'IV ezra'); neussner           typewerk,      2 

                                                                                       manu 

                                          notities bij jeremia 1-2 w.o. zijn           typewerk       18 
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                                          curriculum vitae 

                                          overeenkomst en verschil tussen de           typewerk       1 

                                          synoptische evangelien en de rabbijnse 

                                          literatuur, baeck 

                                          schutblad 'IV ezra' waarna uitgetypte        typewerk       5 

                                          latijnse tekst 

                                          schutblad 'kanon', waarna 'de                typewerk       8 

                                          oudtestamentsiche kanon - apocryphen en 

                                          pseudepigraphen, barth kd 1,2; eissfeldt 

                                          unie van katholieke studentenverenigen       stencil        2              1959 

                                          in nederland, programma oecumenisch 

                                          weekend onder auspicien van de ncsv en 

                                          de uksv ten huize van mw breman 27 

                                          februari tot 1 maart 1959; breukelman 

                                          over jer 7, 1-15 

            i160           3              heidelbergse catechismus: quaestio et        typewerk,      4 

                           heidelberg     responsio 9 (contumacia), q & r 26,          manu 

                           se             heid. cat. quaestio 31 (christus, 

                           catechismu     unctus), 44 (ad inferna) 

                           s 

                                          kelly, early christian creeds, credal        manu           2 

                                          elements in the new testament 

            i161           bijbelse       'aphar'(staub)                               typewerk       4 

                           theologie 

                                          alt, die landnahme der israeliten in         typewerk       10 

                                          palestina 1925, 1939, 1936 

                                          calvijn genesis / 2 vanaf vers 4             typewerk       10 

                                          chetah, chataah, awoon,                      manu 

                                          chatat-awoon-pesja, pesja, missetat, 

                                          naqi, 



                                          das allgemeine - das partikulare             typewerk       1 

                                          dass der mensch nach gottes willen leben     typewerk       3 

                                          darf und soll (die frage nach der 

                                          missgunst gottes ist nicht umsonst die 
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                                          schlangenfrage) 

                                          gen 2:7, die biblische anthropologie und     typewerk       8 

                                          die kirchliche lehre vom menschen 

                                          gn 2, 7 in de lateinischen                   typewerk       5 

                                          ueberlieferung 

                                          het gewaad als teken, manifestatie en        typewerk       14 

                                          onthulling van iemands 'nephes' (de 

                                          mantel van Elia), ps 35, jes 61, ex 19, 

                                          esther 6, jona 3, handelingen 12, ps 93, 

                                          ex 15, ps 103, ex 28-29 en nog andere 

                                          bijbelplaatsen 

                                          homo sine theologia                          manu 

                                          crucis..(preekschets? ...over de brief 

                                          aan de romeinen) 

                                          naga, aanraken, aanroeren; faqad,            manu 

                                          bezoeken; ssatan ; todah, danken enz.; 

                                          makrothumein; arak, lang; sjanah, jaar; 

                                          eljoon; torah; tsedaqah, misjpath (vele 

                                          bladen), oon, ani, ebjoon, rasja, 

                                          cheet/chataah, chata enz. 

                                          noth, israel als zwoelfstammenbund,          typewerk       15 

                                          geschichte israels, landesnahme 

                                          over gn 2, 7 die biblische anthropologie     typewerk       13 

                                          und die kirchliche lehre vom menschen 

                                          par. 41, 3 der bund als innerer grund        typewerk       6 

                                          der schoepfung 

                                          soedh, kring, kreis, ps 103: gods troon      typewerk       18 

                                          - de hemel - jezus christus - de 

                                          gemeente - de gansche aarde, korff, 

                                          christologie, job 40 

                                          vervolg doorslag met blad waarop nummers     typewerk       6 

                                          371-377 waarna blad par 41,3 der bund 



                                          als innerer grund der schoepfung 

                                          voortzetting van op doorslagvel getypte      typewerk       8 
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                                          nummers (371 vv) waarna over gn 2, 7 die 

                                          biblische anthropologie und die 

                                          kirchliche lehre vom menschen 

            i162           psalmen        'maandag naar het seminarie 14 juni,         manu           12 

                                          thema: het scheppingsmotief in de 

                                          hymnen' m.m.v. gunkel 'einleitung in die 

                                          psalmen', tehillim, met ps 113; ps 117; 

                                          ps 103; ps 22 

                                          buber naast hebr text, psalm 103, psalm      stencil        6 

                                          98, psalm 146, psalm 150, opsalm 148, 

                                          psalm 117, psalm 113, psalm 114, psalm 

                                          36 

                                          deelnemerslijst bijbelstudieweek             typewerk       1              1960 

                                          'lucas-mattheus, two two the rivals' met 

                                          ds f h breukelman, 14 - 19 dec. 1960, 

                                          ncsv woudschoten 

                                          doorslag van ene pagina - 17 - eerste        typewerk       1 

                                          woorden: Herzen geredet hat seinem 

                                          Menschen zu tun (so sehr ist also die 

                                          'sedhaqah' immer 'justitia salutifera 

                                          '... 

                                          edzer, ezer trefwoord, helpen in het nt      manu           5 

                                          hebr naast buber psalm 74                    stencil        6 

                                          kerkdienst over psalm 33                     manu           6 

                                                                                                      9 

                                          par. 6 die klagelieder des einzelnen         typewerk       1 

                                          (uit boek gunkel?) 

                                          psalm 1                                      manu           9 

                                          psalm 113                                    typewerk       4 

                                          psalm 12                                     manu           2 

                                          psalm 124                                    manu           4 

                                                                                       typewerk       1 

                                          psalm 136                                    manu           6 

                                          psalm 14 = psalm 53                          manu           2 
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            i162           psalmen        psalm 28                                     manu           2 

                                          psalm 33                                     manu           1 

                                          psalm 34                                     manu           1 

                                          psalm 40                                     manu           5 

                                          psalm 72                                     typewerk       4 

                                          psalm 75                                     manu           1 

                                          psalm 82                                     manu           1 

                                          psalm 92                                     manu           2 

                                          sjir hamelot                                 manu           1 

                                          trefwoord jasha en ps 40                     manu           6 

            i163                          2) in de textus receptus... over en tooi     a4 manu        1 

                                          laooi mt 9,35 / ommezijde -4- regie blz 

                                          - 4 - tekst 

                                          27) 28) anaximander, physis                  folio manu     1 

                                          3) genesis 24, 1-67                          a4 manu        1 

                                          bijlage I bij blz 16 over de twee            a4 manu        1 

                                          scheidingen in het scheppingsverhaal / 

                                          ommezijde is blz 208 3) + 4) + 5) 

                                          buber over gedaechtnis (ex 17, 8-16)         folio manu     1 

                                          buber te ver in gn 5:6-8                     a4 manu        1 

                                          buber, grimm over graf-hoeve gn 23           a4 manu        1 

                                          commentaren over de vierde dag van het       a4 manu        1 

                                          scheppingsverhaal gn 1:14-19 dillmann, 

                                          delitzsch, buber, van selms 

                                          de physis, intermezzo schoepfung und         folio manu     1 

                                          bund 

                                          de verteller van het scheppingsverhaal       folio manu     1 

                                          (licht) 

                                          de werkwijze van een evangelist (mt          folio manu     1 

                                          26,1-2) 

                                          deze verhandeling werd door mij              a4 manu        1 

                                          geschreven als bijdrage aan de bundel... 

                                          boendermaker... op zeer ondeskundige 

                                          wijze getranscribeerd... 
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            i163                          drusius, jacob, cassuto, koenig              a4 manu 

                                          eissfeldt                                    folio manu     1 

                                          en god maakte scheiding...                   folio manu     1 

                                                                                                      3 

                                          euaggelidzesthai, kerussein bij lucas /      a4 manu        1 

                                          ommezijde: vertaling mt 26, 45-50 naast 

                                          mc 14, 41-46 

                                          gn 24                                        folio manu     5 

                                          gn 24, 10-27 het tweede deel van het         a4 manu        1 

                                          verhaal 

                                          gunkel, gispen, rad, boehl, jerusalem,       a4 manu        1 

                                          menge, moffatt, gnb met betrekking tot 

                                          vertaling/weergave van gn 1, 14-19 

                                          het optreden van johannes de doper (blz      a4             1 

                                          -66-)                                        fotocopie 

                                                                                       van 

                                                                                       stencil 

                                          het tiende drierelige stuk als               a4 manu                       891115 

                                          onderbreking 15-11-89 (ante et post) 

                                          IV genesis 24: 54b-61 (vertaling)            folio manu     1 

                                          koop van de graf-hoeve gn 17, gn 23          a4 manu        3 

                                          lichaam en ziel tesamen gestraft. de         stencil        27 

                                          gelijkenis van de lamme en de blinde. 

                                          luther, calvijn over vissen en vogels gn     a4 manu        1 

                                          mt finale overzicht van de compositie mt     a4 manu        4 

                                          26vv 

                                          nachala, achoedah, misjpachah                a4 manu        1 

                                          nachmanides genesis 1, rashi, chavel,        a4 manu        1 

                                          silberman 

                                          notitie over pseudo-philo, horst             a4 manu        1 

                                          notitie over reisel / ommezijde is blz       a4 manu        1 

                                          -166- over de rewritten bible 

                                          notitie over theologie is... en:             a4 manu        1 

                                          chouraqui gn 12 

 

    

    

 



             nwlabel        orlabel                        titel                          vorm          omvang         jaart 
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            i163                          prille aanvang van par 1 inleiding, het      a4 manu        1 

                                          evangelie van het koninkrijk en de 

                                          vervulling van alle gerechtigheid 

                                          proseltoon, op hem toetreden (mt)            a4 manu        1 

                                          reisel rashi                                 folio manu     1 

                                          uit barth kd par. 70, blz 427-428-429        a4             3 

                                          (eiserner bestand der hier vorgetragenen     fotocopiee 

                                          dogmatik)                                    n 

                                          vertalers: beza (paradidonai)                a4 manu        1 

                                          vierde dag, intermezzo, barth (diverse       folio manu     1 

                                          notities) 

                                          von rad over gn 25, 19-34                    folio manu     1 

                                          waar wij ja! en waar we neen! zeggen bij     a4 manu                       891108 

                                          dit boek van marquard 8 november 89 

                                          eerste half uur 

                                          wenn einer die hand legt auf etwas....       folio of       43 

                                          ook verder duitstalig geschrift              delen van 

                                                                                       folio, 

                                                                                       manu 

                                          zoals we in deze derde pericoop van het      a4 manu        1 

                                          drieluik de tekst van mattheus met die 

                                          van marcus hebben vergeleken... 

            i164                          calvijn en witsius hoofdstuk 4 blz 197       printertek     1 

                                          (printeruitdraai)                            st 

                                          calvijn, institutie I, 2, 1                  stencil        1 

                                          catalogus locorum (contekst:                 stencil        1 

                                          melanchthon) 

                                          de invoegingen uit het jaar 1559, in het     stencil        2 

                                          eerste tiental hoofdstukken van het 

                                          eerste boek der institutio, waarmee 

                                          calvijn de nieuwe vormgeving van de 

                                          institutie van 15559 theologisch 

                                          fundeert 

                                          de praefatio van melanchthons loci           stencil        2 
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                                          communes in de edities van de prima 

                                          aetas 

                                          de praefatio van melanchthons loci           stencil        1 

                                          theologici in de secunda aetas, 

                                          1535-1541 

                                          de praefatio van melanchthons loci           stencil        3 

                                          theologici in de tertia aetas, 1543-1559 

                                          de providentia                               stencil        10 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        48 

                                          institutie van calvijn hoofdstuk IV 

                                          calvijns 'institutio christianae 

                                          religionis' van 1539 

                                          enkele teksten over de 'providentia dei      stencil        2 

                                          aeterna et actualis' uit de doctrina van 

                                          de gereformeerde 'orthodoxie' 

                                          hoofdstuk III, par. 2  bespreking van de     stencil        38 

                                          catechismus van 1537 als schakel tussen 

                                          de institutie van 1536 en de institutie 

                                          van 1539 

                                          hoofdstuk III, par. 3  scriptura et          stencil        13 

                                          pietatis experientia 

                                          instituio 1539 (synoptisch met)              stencil        1 

                                          institutio 1543 

                                          institutio 1539 (synoptisch met)             stencil        1 

                                          institutio 1543 

                                          johannes a marck (1656-1731) leiden          stencil        2 

                                          (1689-1731) compendium theologiae 

                                          christianae didactioco-elencticum (1e 

 

                                          ed. 1686) caput secundum 

                                          johannis calvini opera quae supersunt        stencil        3 

                                          omnia (ediderunt baum-cunitz-reuss) 

                                          volumen XXIII  = ionanis calvini opera 

                                          exegetica et homiletica vol I! primus 

                                          mosis liber genesis vulgo dictus, 
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                                          argumentum 



                                          kort overzicht van de wijze waarop           stencil        4 

                                          calvijn 1558-59 te werk is gegaan bij de 

                                          definitieve nieuwe vormgeving van zijn 

                                          institutio 

                                          melanchthons loci van 1521 epistola          stencil        1 

                                          dedicatoria 

                                          overzicht van de wijze waarop in het         stencil        3 

                                          complex de evangelio - de gratia als 

                                          hoofdgedeelte van melanchthons loci uit 

                                          de eerste aetas het begrippen-paar 

                                          lex-et-evangelium voorkomt 

                                          philippi melanchthonis loci communes         stencil        1 

                                          rerum theologicarum seu hypotyposes 

                                          theologicae, 1521 

                                          schutvel met de woorden: derde deel,         manu           1 

                                          thomas, protestantse orthodoxie 

                                          secunda aetas locorum theologicorum ab       stencil        1 

                                          ipso Melanthone editorum (1535-1541) 

                                          sommer 1975 (warm!) fuer das                 stencil        20 

                                          calvin-seminar ws 1975/76 berlin, die 

                                          struktur der heiligen lehre in der 

                                          theologie calvins 

                                                                                                      43 

                                          summa contra gentiles (thomas)               stencil        30 

                                                                                                      5 

                                          synopsis purioris theologiae... per          stencil        9 

                                          polyandrum, rivetum, walaeum, thysium 

                                          (academia leindensi) 

                                          tertia aetas locorum theologicorum ab        stencil        2 

                                          ipso Melanthone editorum (1543-1559) 

                                          theologica institutio philippi               stencil        1 

                                          melanchthonis in epistolam pauli ad 

                                          romanos (1519) 
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            i164           (calvijn-s     calvijn en witsius, hoofdstuk 4 (blz         printertek     2 

                           tudie)         238-239) (printeruitdraai op                 st 

                                          kettingformulier) 



                                          calvijns inleiding tot de 'explicatio        stencil        3              1982 

                                          symboli' in de institutie van 1539 

                                          christianae religionis institutio totam      stencil        5 

                                          fere pietatis summam et quidquid est in 

                                          doctrina salutis cognitu necessarium 

                                          complectens.... 

                                          confession de la foy                         stencil        1 

                                          de structuur der heilige leer in de          stencil        16             1982 

                                          theologie van calvijn 

                                          die struktur der theologie calvins,          stencil        10 

                                          kapitel II 

                                                                                                      43 

                                          doctoraal-college over de locrus de          stencil        39             1980 

                                          reconciliatione maandag 28 januari 1980, 

                                          14.15 uur onderwerp: verzoening in 

                                          bijbels-theologisch perspectief 

                                          einleitung: dogmatik und hermeneutik         stencil        8              1982 

                                          gesetz und evangelium - evangelium und       stencil        8              1982 

                                          gesetz 

                                          gomari oratio de foedere dei                 stencil        4              1982 

                                          hoofdstuk III, calvijns 'institution et      stencil        16 

 

                                          confession de foy, dont on use en 

                                          leglise de geneve' van 1537 

                                          instruction et confession de foy dont on     stencil        2 

                                          use en leglise de geneve 

                                          kort overzicht van de wijze waarop           stencil        4              1982 

                                          calvijn 1558/59 te werk is gegaan bij de 

                                          definitieve vormgeving van zijn 

                                          institutio 

                                          leeuwarden 20 september 1976, enkele         stencil        7              1976 

                                          teksten over de historisering van de 
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                                          theologie in de protestantse 

                                          leertraditie: men las het oude testament 

                                          als kerk-geschiedenis vanaf het begin 

                                          der wereld, d.w.z. vanaf de val van Adam 



                                          schutvel met de tekst: tweede deel  1536     manu           1 

                                          1537   1539   1559 (onder 1539 de 

                                          getallen 1543 1550) 

                                          studieweek hydepark 8-12 november 1982:      stencil        3              1982 

                                          de structuur der heilige leer, dogmatiek 

                                          als hermeneutiek, een vergleijking van 

                                          de institutio c r van j calvijn met de 

                                          kirchliche dogmatik van karl barth, 

                                          inhoudsopgave 

                                          vervolg van de 32 bladen over 'gesetz        stencil        16             1982 

                                          und evangelium - evangelium und gesetz' 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  


