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verschenen in stemmen uit wittenberg preken artikelen - preken artikelen brieven enz van dr maarten luther en zijn
tijdgenoten 2 lofzang van maria het magnificat 1521 is er toch niet voor niets van de koningen en vorsten gezegd het hart
van de koning is in gods hand hij kan het keren waarheen hij wil daarmede wil god om god te vergeten en zich om zijn
onderdanen niet te bekommeren, theologische reflectie van pater marcel over het leven en - 4 2 hulde en eerherstel er
is een verschil tussen hulde en eerherstel hulde is een verering die in een erkentenis van een waardigheid bestaat zoals wij
vorsten en grote staatslieden plechtig in onze steden ontvangen op handgeklap bloemen en versiering met
welkomstwoorden en redevoeringen van grote waardering, beknopte verhandeling over het nut der beoefening van de vorsten en de noord amerikanen die der zui en duizenden zijner ongelukkige onderdanen uit hun vaderland verdreef werd
er een penning verhandeling over de munten enz van neer landsch indie in de verhandelingen van het bataviaasch
genootschap ive deel batavia 1827, een tweetal leerredenen namelijk gedenkzuil opgericht te - capitein generaal en
admiraal der verenigde nederlanden enz enz enz doorluchtige vorst hebben al vanouds af gekroonde hoofden en
aanzienlijke vorsten nu en dan bij zekere gelegenheden geringe geschenken uit handen van de onderdanen gunstig met
een liefdehand willen aannemen vergun mij dan doorluchtige vorst dat ik ook met deze, terwijl het jaar 1814 op zijn einde
loopt trekt napoleon - in de oostenrijkse hoofdstad waren immers alle belangrijke en minder belangrijke vorsten en hun
ministers bijeengekomen om te vergaderen en te besluiten over de toch vooral christelijke koers die er met landen en
volken in europa zou worden gevaren, blogs over 1814 keizer napoleon bonaparte koning willem - in de oostenrijkse
hoofdstad waren immers alle belangrijke en minder belangrijke vorsten en hun ministers bijeengekomen om te vergaderen
en te besluiten over de toch vooral christelijke koers die er met landen en volken in europa zou worden gevaren, full text of
de amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers - search the history of over 343 billion web pages on the internet search
search the wayback machine featured texts all texts latest this just in smithsonian libraries fedlink us genealogy lincoln
collection full text of de amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, full text of biografische
aanteekeningen betreffende - search the history of over 344 billion web pages on the internet search search the wayback
machine featured texts all texts latest this just in full text of biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk
amsterdamsche schilders plaatsnijders enz en hunne verwanten
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