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Wij levererii doei ftal geheele land: 

Projectieapparaten 
en Mie voorkomende onder 	Lampen, Schermen, 

en7, van v0OreenMaoncle labrieken, 
Conctirreerenrie prijzen. 

Verhuur vara 

Projectielantaarns en Episcopen 
met uhvougige gebri.liksaanwijzing. Daarom is het 
geOrrJik van onze toestellen zoo gemakkelijk_ Ieder- 

een kan nu Lichtbeelden vertoonen, 

Vraagi onze. biFlijke condities 
van Ffirnvooistelhngen mel of 
zonder Klenkli.lrninstalletie, voor 
Scholen Evangelisatie Corrin, 
Ver eenig ingen, P arl iculieren enz. 

Ook in Openlucht. 
Al on:e idli. riln gallo•alit aan hek 
Chr. lavenib.eg:nsel. Floogoll intaretoani *n 
haarvaam. 	  



VOORWOORD 

Eij de uitgave van dezen iisuwent, uitgeh.reiclen cataletags, 

wea.rdot-kr tevens de vurige tril ow.. n 1< ,-,mel. te ....tru-ollen, mogen 

wij met vraagde constareern, dat oate. :ttlitbedden se ries alom 
werden gewaardeerd, 

De volgorde der groepen 119 g.kk aan die van dr 'vorige 

eltailogus, docht nut enkele nieuwe groep-en hebben weit nige 

enllecrie uitgebreid 

Zon  veel =gelijk hebben wij bij ik ver1721e-ri, 	meeurn 

genoemd. en een korte weergave van het verhaal opgenarnenr 

bovendien is aangegeven voor welke Leeftijd de series her mee. 

geschikt 
series welke ,rkleurci. 	1 hebbers wij als Y.cij-krbinig. 

aangeduid. Van di verst series rijn eater gekleurd en ong<kleurde 

Bullen inwezig. Wrnscht men gekleurde platen, dor, dient men 

dir biF de aanvraag re vermelden, Wanneer echter de gekleurde 

.platen afwezig zijn, behouden wij ons her tucht om ongekleurde 

re zenden. 
1)e gtri,cs. mee x gen-tukt, zijn met tekst. 

\5:.' ij hopen tbr deze nieuwe uitgave rnet dezelfde wt~C-

deering ontvangen mag werden, als onze voorgaande. 

Directie 

.APEI,DOORNSCHE LICHTBEELDEN DrEN.ST. 

Ier Beek jr. 



RELIGIEUZE SEM E'S 

Stick. 	 PilsOera. 

b, Het Oude Te54nrrutrit., (Fre.Enl.nnten:1 	. 	..... 
JON, 	Het Heilige Lu.p.d   .. 	 ...... ,......., , 

Een reisheschripang tinar de voornumusle piu.,1.1sen 
In Pált:Minn- 

L9 	Hi l Nieuwe Teetarneut. 4.GL5d. geklotird) .....-„. ..... 

1. De engel bij. ZiaLkriss. 
2 1.).e enkr-) bij MarLs 

Gebrunit vet klhadinctl 
4 Engelen in Efralha's veld 
S Marie roet Jezus i. d. kribbt 
▪ L>e berden. Ittlj de kribbe 
7 Dr wijzen valgen da filter 
J Dr ster benen Eletbkhan 
.9 De lialltddin der wijzen 

1.0 Simon riet Jegri5 in gijn 
artnefl. 

11 Een ktngel verschijnt Joref 
fn den -droom 

12 fl <Luela nael Egypte 
E3 [Je kindereonnord re 

Bethlehem 
L4 Jrzue it5 kind Cd Netiralb 
15 de E2,jer. Jexur E.d. Tempel 
lt. Nada vindtJe-nu 14. TernPeL 
L7 Johanna de Dnoper predikt 
IS jobannei in de nueseiin 
19 Dc  doop in de Jordaan 
26 De daivek ver.rotk] 
21 Dc Engelcit didficn ,Pez.t4 
22 jnblinne, i.dt  gevangenis 
23 174cipcien ven jelleelenus hu 

3 caux 
24 Srlomé vraagt hap hrtnid 

vin JOILablietS 
• Fiagtafen1* van joliknueá 

de &leper 
2e Jeu Verkiest zich dkipelen 
27 ,..Volg 1071 nel" 
2 HoepLng ven l'elrus er. 

Andreas 
20 Jezus en de Faririere 
30 31e2US boerend 14. Syringete 
31 Jezus en rijn jongeren 

in. bet Ir.orenveJd 
• Jezne de goede Herder 
33 0..m.Lersehe herder 
39 I]r belgrride 
35 ,.V..nnia allen  co/ 
3+1 . Zie, TI eta Sela de deus' 
d7 jee-Li Leert 1.d_ oever d. zee 

lend smult rijn dicips. 
len uit 

551  Jenel bij Me,..thek15 Bun 
Jen diu.h 

40 Ndeedonue in den naeht 
lx ij Jezuu 

41 _linie onderwijst r.i.jel 
dielpelen 

42 Jean er. Nathen2E1 
43 „.GeeE den K i e wal eed 

1,:eades is" 
fit hoofdinán bij Jens 

45 Vbch....aogrt op de GrAiir. 
eche Zie 

4¢ Jn,L u predikt vena: eth 
Schip 

47 Jemig wied.cie op de zee 
48 Petra. dreigt re rinkc.TF 
IQ De gavn der ...eirduwe 
5l J-Teere 	vergeltil" 
51 Jezus %tdLe den Enorm 
52 Jacobus en JohRnrte5 

den de eersten gijn 
▪ De i)icipelers plukken aren 
54 jexes biddend ep den berg 
d 135Lidee in bet eerborgene 

56 1c2e5 en de Tijlee jongeling 
57 Jrn.9 .en de Sonisritarnmebe 

vrouw 
NI 	J eluS b11 Martha cri ,bijli 
59 Bethenk 
60 „Gij: zijt de Chi‘rtuN' 
6! Jegin do kimden:Henri 
42 Wordt gelijk ren k.indrken 
63 Sem geneest de kruiken 
64 Gene-ling 	['straf' moede( 
65 Gearp.itia des Minets 
[54 jezux geneeSi een ziek kind 
'57 De 39 jirtge kranke 
h& De ....Ijver Si[oarn 
59 Genezing vQ.n den blind+ 

geborene 
70 Opwekking . eteekterk Y. 

'1 De bezat-ne ven (indam' 



72 De zwijnen stQrten in zee 
73 Do generen bereteue volgt 

Jezus 
74 opwekking van halanis 
75 Genezing v. d_ geraakte 
715 	Opwekking, Jnn cl in t- 

77 	De vijver He thesd./ 
78 De ritke mat: en de urine 

T,1";:47; 

!.nieros non de poort 
SO 	De barmhartige :5::trtiaritJ:' h 
51 Op weg naar den herhe:•n 
h2 De wijze en dv.aae. ut-ragden 
41-3 Aankomat b. d. builofeuial 
F1.4 no wachtende dientkne.bt 

Gelijkenis van den &aha 
'6 De vcrluren zaan hij dt 

rwimeu 
87 Terugkeer von d.:11 

verloren, zoon 
1 	Gebrekkigen o. d. bruiloft 
w De koopman in parelen 
90 	Gelijken 	v. 	rum rdeey 
91 Onkruid gassehen dc tarwe 
92 De onbarmhartige 

dien5tkneeht 
93 Bonze diensiltnteht voor 

heerZIjn  
44 Het mcisterdrasdie 
95 Ine bonze leind.i:den 
96 De limiteer e. d. Tulat.mhir 
97 Huis op zandgrond en 

steentor, 
99 Spijziging dor 41113 
IA 	Dc WOnClcrbATe Visch vangst 

11:10 Op d_ berg d. verheerlijking 
101 iletaling der daglooriera 
102 llor.uele in de gevangenbs 
103 11.t net vul pronte vi2rscher; 
104 God voegt voor lelkti en 

VOteia,  
1Q3' 11k] de klaagmuur 
106 Mini zalft Jezus' voetai  
107 intocht in Jeruzakra 
108 De. Tempelreiniging 
192 Judrui en de nveepriesteri 
110 Hot hvuncimard 
111 Dc vocrwasuhing 
112 Jezus bidt in Geisrtn..n3 
113 Een engel -...erhterkt e.c.3.4 
114 „Kunt g1,1 niet etli var 

me: mij waken?' 
115 Judas verraadt Jecua 
116 , 	ken den menseh niet" 
117 Jezus vuur Ka.nrfas  

1113 ,G1.1 waart nuk Met hein' 
119 Jeans riet Petrus aait 
120 Jezus voor Piletua 
121 „Zie den meneer 
132 	.1 12 ng wordt bespat 
123 Jezus. woedt gegees.eld 
124 Jezus draagt zijn kruis 
11'' Judas geeft het ge'd Leng 

12I 	Jezus gekraie gd 
/27 Golguthe, i ttrige dANtentis 
12 Schaduwen dfr. kniiseri 
129 Zonn, spe uw moeder" 
130 	.5e beuren van net your. 

hangnet 
Jekits, de vervuiler der wei 

132 Afneming van het kruis 
1'33 De begrafenis van. JCn.16 
134 't Graf kou Hein n'et 

hnurien 
13.5 1.1c eugeten en de vrouwen 
136 PetrAs en Johannes hij 

het gooi 
in Jezus en Maria 
13R Jezus en de Enuncingarg..ra 
139 	E ntrelnu$pingera hei-1'010th 

J —xusi 
140 	R tan 2fi Van Emowis 
141 Jezus vernattint den 

d e p -len 
14'7 JC2III. en Thninis. 
143 Op den berg in CAffice 
144 Afsrhetil np den Olijfbcr,i 
115 Jesus Hemelvaart 
1.44 Twee engelen aprrken tot 

de dieipelen 
147 tier Prisksterfeect 
14S Petrus r•preekt de achare toe 
149 Ananas voor Prulij 
110 Genezing van den keeurfe 
151 Petrus lei den kerker 
152 Petnis In vrijheid 
153 Stefanus voor den raad 
154 Steeniging van Sttfanut 
155 Simon dc tooverniar 
136 Petrus gent neer efirnelina 
157 De liefdadige Domus 
15F1 Het oude Juppe 
159 Plattegrond van Jeruzalem 
160 Knalt nestrek Jeruzalem 
161 Snulus op weg nnál 

11rimaseut 
162 Paulus en Bomobus op rein 
113 1.3-dm hoost Paubia prk-dikets 
164 Paulus mankt tenten 
16.5 De stad Aaicne 
166 	Paulus op den Are .p Jans 

6 



167 	1-2et oude tm mis 
-15-euLut eo Batnibaf te 

Lyst re 
IC..9 1 j btOkbewfkardeT 
IJO PáUl:in J7 de mand 
171 	uit A rrtioch ië ver- 

:l and 

1 Ged schiep het Licht 
2 Adain en Eva in het 

paradda 
3 Eviii verlzid?. Alken 
4 Zij gaf ook haren Inalt mek 

kaar 
5 Vercite.cen uit het paradijs 
6 Een engel bewaakt den Ina 
7 Ceboorte van Kain 
B 	De et rite brut de intra>ral 
9 	tiet c enk muzi•ekinatru. 

Ment 
1.0 Moach betekt de ark 
L1 De zondYikied 
L2 Ni den iet:id....Med 

L3 1 3r offerande van Nogeh 
Chiro duw No.uh vu-vloekt 

L5 'Dienbouw Vin] 1:1ebel 
L6 De épruukt-exteaecing 
1.7 	b ram 'trekt naar Kano nn 
la Abram en Lat 

Selzetdin van ashram en 
Lot 

Snrri. door Farao genorneii 
21 De 3 engelen. bij Abram 
22 Abram ploft "4,-,Ur Settelen 
23 Verwoesting. van. Sadoin 
24 	Een 7.0n tpUnrir 
25 Ma]ehimdek zegent Okhra. 

ham 

185 	Paulus ach dif k. in cl, 
gevangenie 

186 ,Preng de theTko.rnenten en 
do mengt! mede:" 

187 	Theanekinic a 
/28 • Du 	 ori. Malta 
I1 Cyptui in 't :Jicht 
190 Hee Purim te Ruien 
Pl 30h:timen gp Pathin•DR 

Lnodiced 
193 	t. -bi adelphla 
1.94 
I93 Perennul 
1{16rri.11171.a 
vgl De" engel en het liockake 
198 (}penlag vnn het eestte. 

zeird 
ankreltn. ried. de ,4nien 

„En Hij t[brIntle mij de 
pochte stad" 

PlaarEnu rnmskr 	IELOCXECI.Ing 

PéaLferi. 

— 	...... 250 

2.5 Abraham verjaagt hei kdc. 
egge lie 

21 	A binitlecli geef g. Sara Verder 
A b rah arm en rzek naad 

Merie 
21 	Abeirni aal 17ak chf re ren 
30 Abraham en de 2onen. 

11-et.h% 
31 Abraham aardt Hakar weg 
32 1-Effligat in de tenemiin 
.33 Rebekka aan tic bron 
34 J.osik. in het veld. 
35 Ontmoeting van [zak en 

ebek kn 
345 111-xeu geut ter jacht 
17 	'tak zege ni Jasrob 
315 JRC015'21. dTMDLTI 

39 Jacob zalft den steen 
40 	En dnet een ge laffe- 
41 Jacob bij L21- 
42 heel> hoedt du kudde 
.13 	J reoh aan den Babok 
44 ]arob en de Engel. 
45 Ontmoeting ran ,rnunb en 

1' r;1u  
Zien vin Reiebd 	F.xnu 

47 Veelrek van [.:e nu 
48 De &team' vetti  joXuS 
49' jozef vertuit zijn &nimmer' 
511 	Jogef In den khll ewo wan 

172 neze 
11:1 Theater te Ueze 
174 VerhrendIng v, boeken te 

tuxe 

	

175 	Paulus 	 aap Ef e-ze 
E76 Paulus np den emelt+ rop 

	

177 	C evenilen is een Paulus 

	

172 	r.guled; dug r zijn neet gered 
179 Paul= s-unr Felix 
1811 rkahl pa 'nor Fratiix 

	

Igi 	Penlus en Thnr. !heem 

	

182' 	g.reen der 

	

1E3 	Korai ti e 
1@.I I1i vt rhrirnek .1 dee nik,  

runtn 
Bij aa nvraitg la opgraaf van Serie en 

Sarde. 

	

14 	Het Oude Te/aa:neut Wei]. geklep rib. 	 

19;1 
21. 



51 Jozef wordt verkocht 
32 Dc Tok 1.1111. Josef 
53 EgyprIsebe v rouwen 
.54 Jorei in den kerker 
53 De rifoorn van &ei bakker 
Sd Juael vdbr Feinhá 

57 Joost wondt onderkming 
52:4 De broeder boem kuren 
59 Sliernti 
i0 ne beker In F1-1;nji11 .o's gak 

61 	in bcrkjemien. Kak ge voelden 
62 Jozef maakt zI b bekond 
63 Jacob trekt !laar Egypte 
61 31£04 ontmoet luxe 
63 211154 1145:1T Fnrerr 
66 Jacob aegent JoxcE's zonen. 
62 Iiirob eegent Juda 
68 JCZCT jltbalaernd 
69 	Lgyp tishe 12.2-41141.1.cn 
/b 	Een Eg yp 	124% 
7L 	VErvaard leen van ti ...hel. 

$tueTten 
72 Egyptische aandri.ivers 
23 liever' vin de N.ijl 
74 	Mozes uit het we ter Re. 

tuigen 
75 Mom bij het h.r.efl mrDelvh 
76 	h1otta en Anton t• uur Viniu 
77 De staf wordt erin slang 
78 DL: pleeg van den hagel 
79 De ploeg der aprirdarincn 
30 Bloed *int de ck.127poeten 
kl Het Panclatorn 
82 negs4:1 v. d. eets.tebo•rener.. 
2.3 Vertrek der lirsairteri 
84 12arno vervolgt de 1.5reli-lieten 
85 FATI:4u vergiet- in de Ronde 

Zee 
66 Mirjorn de pgpte•te, 
d? !jpxrr rip den Sindi 
88 	.P2I wed. terug Yin ien Smai 
89 Het Ouden kalf 
90 .4 wee. en Jotwa 
91 Y1021. daalt van den Sinaï 
92 	hie,em vers neigt bet kelt 
93 	De 1A rsibetan brengen grind 
94 Oork...6g 	Tere .okt! 

Tolhernu kei in dc ti rratijn 
Moses verkondigt de wet 

97 Wijding VILFL 

9g Zalving vxtk Airon 
99 	1-let ve rvau rdigen. 'vin de. 

kit 
LOO Zondebuk In de woestijn 
L01. Het zand..DEfee 
10 	Offerane v. 2 Jongt duiven  

11113 2.411.LI e lb ek wordt wegge. 
dre en 

104 	Een En.e.el 	e riehijnt atm 

.6'5 Priesters vbronis iispr:keutd 
i 	Verzoening mor mouw.] 
107 	De ig c.; teelt& ah 2.7ndo: fe E 
LOO Het offer der ij...el-ineen 
109 	jyroe I Inkt door de woestijn 
110 	Dc aanlok IJatien 
111 Dood. van 2<;e113b er..kbihsi 
112 Levieten dragen de ...uien 
L13 SobbaLschencler geartecreivl 
11 	Kerádh nethue. en Ab item 
1.5 Menne staf Moeit 
16 De melastseht 
17 De melautsac bij bet inkidir 

M02€21 311:1M .C.1) do mis 
19 	De 1wpc rrn uitaug 
20. Bilatli op z veen trom. 

petten 
21 	Aïron werd i• .brgriven 
22 ;1. ei gálit Eleaute 
3.t 	Avondraxal tijd deT lonv:34 

Zie tem 
24 	De kunt Tri*t walde' ingen 

5ioxes op New 
26 	Mozes aa rischoewt iC neje 

Ftichpb verbergt de ver,  
spsitátra 

Een huls op den stadsmuur 
2? 	ihuivon uit kun .1.30 

.30,  Do steen der gstu 'geide 
/31 Dnortoth.E duur de 'wagon 
LIZ Vlakte ven Jerlebo 

Jerieho Ingenomen 
131 Strijd met de ka/wisten 
L33 	Nederlarg der itIddiati kten 
nl Action wordt geettenlid 
L37 Gil›i6.nieten bij h17,411 
116 Wieme zegent !snikt 
F. 	„Zon> sta et11 te G Ibis" 
111:1 insta yerdecte Kamen 
141 Vlucln Rit! de 
14: Beteken van de vrij:M.4! 
143 1/et. Itleijeter 
114 	r}e F .1 latijnon we rel pan 1 .e' d1 
145 F.hud en Eglon 

Jerbta.e. da>chter 
147 di..Lpht.i ontmoet rijn. doehtee 
148 Sinison doodt den toeai. 
149 eimeun deur Deliti verraden 
159 Sitneon in den molen 
151 	G ideon veJnielt hee altaar 
132 (i1.1.Lod lelulston de 

Midienicten 



153 
154 
155 

Gideon en 21.[n 	mannen 
Jahel 	en Sigern 
Debora 	zingt haar lied 

206 
207 
336 

Da' blinde profeet 
Dood ven Ablmelech. 
De vrouwen van SarnarLi 

156 NIA:,712i, 	Ruth 	en 	Orpa 209 Elia en du weduwe te 
157 Ruth 	aren 	Lezende Zerfatti 
158 Oogsten en nalezen 210 Vla door een engel go. 

cq  norschende ossen spijaigd 
160 Boll; en Rudi 211 „Zilt au dien beroerder 
161 aknli in de puurt laraelav" 
162 Samuel 	wordt ,Een Her 212 en 	de. Baiilprie-sters 

gewijd 213 Elia voorspelt. regen 
161  Sartriel 	wl,rdt 	geroepen 214 Koning UZZie metaglach 
164 San3 	gezalfd 215 Micha en je veleehe prof,:• 
165 Samuel 	heatraft 	Saud ten 
I& David els herder 216 Sada zuivert den tempel 
167 David tnt koning ge7g1f41 217 Jehu door laébel begroet 
168 liet 	Eikendal 218 le4bel uit het venster ge. 
369 David 	versloot 	Goliath wuiven 
170 David 	tonnt 	Golisth 219 Rebsake's 	boodschap 

hoofd 220 Hiakie niet de brieven in 
171 Snul wil David doelden de tempel 
172 Vlucht van David 221 Jesaja bij 	lilakia 
/7.3 David hij koning Aehis 222 Vernieling 	van 	Sanherib's 
174 SIVA zoekt David leger 
175 David 	spoort Sinirs 	leven 223 .,Witelater 	wet 	ie 	er 	van 
176 &sul bij de waarzegster den nacht" 
177 1)ne41 van Seul 221 Hiskiii 	to.on t, 	zijn 	schotten 
178 Fin ark ie Beth,Semes 225 Wegvoering naar Babel 
179 Aankomst ven de 	ark 235. Jon, tot knrCmg gekroond 
180 Ininv.iti voor de 	eek n? Athelie 	iet 	den 	tempel 
181 ork 	naar Jerusalern 228 Doo,i 	van 	Athene 
182 Bethlehem 2214 Aan de stroutnen van eenbol 
183 Do.,..5d speelt op de harp 2141 Beleasar's 	leest 
184 003 knel dak 231 Hot hande.uhrilt 4,d. muur 
185 Nathan bij David Daniel in den Iceuwenkuil 
386 David hul het volk 	tellen 233 De mud der leeuwen ge. 
187 Sernei vloekt David sloten 
188 Arauna 	biedt 	David 	zijn 234 De jongetingen in den oven 

dorach vloer aan 235 Een 	koning 	die gras 	tel 
189 Terugkeer ven Ahsalon 23.6 13aniel 
190 Eistie dien aan 	der. Doorn 237 Mordechin aan do poort 
191 „Ab:salon, 	mijn 	tuut! 23% Vastti 	verstouten 

mijn 	goonl- 239 nathee klaagt Naman ean 
192 ?ah's 	bexittingeu 	verwoest 240 Ahaaveros en de rol der 
193 Joh in zijn ellende gedachteribuien 
194 Job smeekt om den dood 241 	Esther reOr den kl:ming 
195 Elihu 	spreekt 242 	Hamen smeekt Eetlier hem 
196 Job 	on tv angt 	geschenken te Speren 
197 Jona op het droge geworpen 241 Verhanging 	rail 	Mordechoi 
198 .1011.1'9 	prediking 244 Nehenila 	voer 	Jerilaalem 
199 Koning Salomo 245 Eera in het gebed 
200 Saloino's 	rechtspraak 24G Etre vertoont de wet 
201 Anuwen van den tempel 247 1 le 	profeet 	Amati 
202 3nwljding van den 	tempel 248 Visioen van 	Zacharla 
203 DO koningin van Scheba 249 ler.emia 	lint 	L3truch 
204 Set:amo 	en 	Parao's 	dochter leittfjvigit 
205 ge b.abel rn 'h de inr.ggingen 2.513 Ereeh leg 	bril Fritrert 

Bij aurwrang-  J15 opgaaf van Serie' en Plootnummer voldgoride, 



SerJe. 	 Phr.h...r. 
Zbx 	De Kerithervorroing   -,  	Lidi 

Zeer mooie serie over het leven van Dr. Maarikii 
Untber en 2i. in tijd. (Gelde:ut!) 

. k.rm Het fade Testament (Gekl.) 	 12 
}forto U're von beffende 8ebeur1enisaeti uit het 0,T, 

30.x. Het Nieuwe Tena gimat fr, geldl...) ,- ..... -- 	--....-, 
Korte serie van treffende gebeurienissen. uit het N.T. 

47 	Verschillende Hijbelleksten 	..... ......... ......,- ..... - 	 
Zeer e?.,.ehiki riiii bij Evangeasalie samenkomsten 
tumehen nndere series /e verkennen, 

	

fix il'aa de. Schepping Lot Jacob     21 
De vEi.n.rwiaiiiste gebeurtenissen uit Gemest— 

107xEitilyin't °elger:A-e/g 	1 	 F1 
108:4, 	TI 	 EI 	 II 1 . 	 a 
1095:. 	... 	.. 	111 	 H. 

Deze series samen 24 ereai gek/einde blaten, geven 
een whu-one illuViratie op hel herDemde boek 'von 
John Bunyan- 

122% Palestina {Gekt.) 	 12 
1.',143x 	De Bijbel (1.1-eki.)   ... .., ....„.... 	 . 	1 

Mooie phoit, waarbij veel hizoinicitegien oven. ...Hei. 
Ig...)ek" kunnen -‘....orden verteld, 

1.:17x Om Jezus wil {niet zang)     .... ...... .- 	1 
Zeer mooi ma Ier afWiSsellmg vel.u.eind Le wirdon- 

1.45s. 1.1.e Tabernakel er. geks.) 	 12 
.146.x. Dg.. verloren 7...uuri {it. gC1(11.) .....„ . 	 12 

Een wan de gel.ijkeni.sen sou Jezus. 
201s. Palemina en haar bewoners   24 
214 Der idnderen nachtgeled <bgekl..) 	 5 
215 	De wapenrurding van den Christen ((,ekl.) ... .....  	1 

Bizonder geschikt Le gebruiken bil eerfa's 107-08-49, 
215 	net lonuwie uthr (Gek t,)  

Mooie plaat ver de Mak der genade. 
230 	Het Oude Testament (fr, gek].) .. 	,.  	, 12 
222 	De Bijbel in de kunst (ged., geks.} , 	 4 

Erku.ig.e. Milldeleckiwsche schilderingen uil den Bijbel. 
'2,.:..k:5 	Eet ]eren van jeLUS (OM.) ................... . 	. 	17 
154 	Wei ..ii.rirwe T‘ggitarnent (Gekt.) .......................... 17 
2.56g 	1...a1(111;1 	nn ets Bibel 	„. 	 . ..... ............_ ...... ...... 120 

Ii 

Hedendasgsch 13tdotkinen. 
2. OesteaE.chL Meeding (mto 

Sll vrouw) 
3. Seiwenen er_ e3nkl aren 
4 Het ?iebele:at-1 van uien 

(meterleng 
5 Sieraden (nel:ar:mg 	nrShit, 

.111'rributd) 
1$ 	Een Salsa t raad tr. et:n 

gordel 

2 vergehintme sleriider door 
vrouwen. getkrigen 

Ounnerseler, en eedenigen 
Ifebreeuninhe bruid_ 

10 Fru.welljirestoet 
lt iict huwelijk (ondrnoeng 

...ars bruid en bruidegom) 
12 Redouinentent 
13 Bedouirienient 1,.an binnen 
14 Euerenwonrr.g Tart hildbrn 

10 



15 Onatersch huis met borst,  
wering 

111 Een huis op de stadsmuur 
17 Eene deur beschreven met 

plaates uit den Koran 
18 Duck aarden kruiken 
19 Oud altwerk uit Palotitivia 
At Orinkbdkers 
21 Metalen veten 
22 	Oude lampen at vonden te 

Hereulanum 
23 Lampen uit Palestina 
24 Oosterseh bed 
25 Een rustbank van palmhout 
26 Spiegels 
27 Vrouwen aan de hand. 

molen (Bethlehem) 
28 Korenmolen duur vrouwen 

in Palestina 

29 	Vrouwen met spin rokke n 
30 Tafels in Palestina 
31 	Bedou into aan den maaltijd 
32 Ongezuurde brooden 
33 Bako,:ens 
34 De groet in Palestina 

Oe handkus 
33 	De groet in Palestin n 

(ornbeleen en kussen.> 
36 int groet,"  dooT  hoogger  

pisstaten eo ge.ëerden 
37 Waterdrmger friet ledareri 

zak) 
34 „F1essehen" uit huiden 

gemaakt 
39 De laatdrager 
40 De vonrvaderliike eraf 
41 Ern sehtmpskooi in Prle sr  

tina 
42 De herder 
41 De wachter 
44 liet ploegen 
45 Maaien en oogsten in 

Pa lest'n t  
44> Oci!sten 
47 	()rk; terxche kar 
48 	Do meiler 
49 Het doreelten met Rtiselb• 

wagen 
50 	Darm:hal ede 
51 Wannen 
52 Het ziften van het koren 
53 De korenmeter 
54 Een Ouaterrche wijngaard 
55 I let ~persen 	Potestina 
56 	1 n de MIX gebouwen Eicel,  

hulp  

57 Wijnpersen insar Egypti• 
nehe schadering 

:53 Openbare schrijvers In 
Palestina 

311 sthrijEmateriulen 
60 Oud schrift op hout 
61 	I let wegen van geld 
42 (jeld wegen (Jerernia koopt 

het veld van H anameg) 
63 Wregmehalen en weegstoei 

rico 
14 Gewichten (Eenden en 

Leeiuwengewleht 
153 Legels, halve rskkela, sikkels 

des 	f I eiligcloms 
66 	1 {et meetsminer (verdeden 

van land) 
67 	ElLaasba Igen in 	;:t 1 	ten 
1513 Zonnewijzers in Palestina 
09 Pottenbakkers aan den 

arbeid 
70 In de werkplaats 'valt den 

Pottenbakker 
11 	atoenwever s 
72 	hl urieldnatrumente n 
73 	 (Fluiten) 
74 	"Ve meis illen do- vormen der  

bazuin en 
75 	H urpen en 	item ten tilde 

un David 
76 	nen 1 ingeenn r 
77 Een :slinger  
78 Een loeren kuras en malteiri 

kolder ten tijde van Saul 
79 Zwaarden hij de -1e,den. 
80 	De vel dteekenen der 

stammen 
81 Een koningstroon en koi 

ningsretel 
Ha Rijk opgernigrle trameden. 
tij Een no.tersehe bode 
114 'Temp& ven Herndus (naar 

reconstructie van Dr. C, 
Schiet() 

F45 De muur "esti den tetripel,  
here! 

114 Waersehuwingsteen uit den 
1Ierndiaunsche tempel 

87 Een Joodsehe synagoge 
88 	3oodoehe knaap nntvang t 

4'-ijen...Ij! in de wet 
N9 	Wie remboaten 
90 Hoop van getuigenis 
91 Een &tutte, gevonden re 

Taanneh 
92 	C odin As turte 

11 



94 Hoogten 
93 Wijsteen (opgericht beeld.) 
915 Tersphim 
97 Een Onseerschc stengen,  

bezweerder 
98 Pats Morgen! in de 

woestijn 
99 Put van llersjeb* 

190 Roihgebergto in de woestijn 
vin Jads 

101 Werk In een steertgrorre 
102 Kotsgrat iien drek door een 

ionorgeyeen telden steen 
gcs/nien 

103 KonIngsgraven 
195 Graflamp 
105 Plattegrond ren de K.O. 

n inds:lriwen 
106 Klaaprouweri in Palestina 

107 Klasgvenuwein op de mimet 
LOB Irssehrift in den Siloahturule1 
109 Goud en zilver 
110 Een goud en zilvervinetcrif 
111 Munten ven Keirer Augustus 
112 De afgod 1.4m11 (uit KartItno) 
113. Bogen 
114 Oude schilden en speren 

der 1BI-ie-heten 
'115 Karn rrinsers of Oosteirs;:he 

herberg 
116 Het kind Fa Palestina 
t il Ceeluierde ~ene:he 

vrouwen 
118 	Belegering4werlr tuigen 

der ouden 
tin Ondin Astaroth 
120 Geldstukken uit Pelestins 

Serie. 	 Plek». 
20.8x De goede Herder (Gekt. met zang)  	 10 

Ironie p/nten over dcze wOndersanont flenikenfis,  
270 	Door Vaderhand geleid r.Ilekl.) 	 . 	.. 	1 

'4,er mooie gaat ook v,:..)r kinderen. 
300x iVanneer de Engelen .Linzen, (Gekt. met biersizang) 4 

Illustratie up lid lied: In der schepping morgcnsbnd, 
.513x (;ehoorte en Jeuzd van Jerng 	 , .... 	 . 10 

Volledige serie voor Kerstfeestrieringcn. 
314x Rots der eeuwen (Gek!- rn. zang) 	••• ,  	 7 
:115x De heilige Rtfirt I Geld. In. wig) ......... ,.  	0 
317x. De reuzen en hoe ze te bestrijden 	...... 	 ..,, ,..„... 16 
.33Iiv }let leven van John Bunyan .. ,,, 	 ... 	.. 	. 	11 

De geheele levensgexcldedends nart vele bijzondere 
voorvallen. van dezen xnerkivaardlgen ition. 

40,63x De 10411 rink JC:104$ , , „ ,  , 	. 	 , .. .  	ti 
438x Bijbelse/te dieren   , 	 ...... 20 
430% )(stadien uil den Bijbel 	. 	 . 	20 
440x. Ecu reis door het Imelllge trimd en de plaatsen des 

Melis We'kl.) 142 

2 
TitelpLeat 
Keert 4491. Jeruselen-i 

3 Jerumaltert gezien van 't 
Zuhl,Oresteu 

4 	rempel2lein. v d. 
Z ,Virextsijde gezien 

5 	Tempelplein met de 
Maiskoek 

6 	Zuidelijk dool k ;JA 1La 
Tempelplein met de 
ANAk§,1 dunkte 

7 	„ Iie Evangehathe Ver' 
lossing:kelk  

B 	Tempelpicin met de 
muur dir weeklachten 

0 	Citadel met den Piet. 
etteren, ter plaatse van 
Heendutl DO Isis 

10 	Mam tS ,ros den burcht 
Antonia, tni2.ges. lasleis 
ven Pilatus 

11 	VerpleoJngminriebt. 
Duitseh Johann/ster, 
orde 

12 „ De Elice.Iioinchaeg 

12 
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13 	Via dolorosa een deel 
v.d. Ilijdenswe:4 

I4 

	

	iliolentha met 't krat 
van Irma 

IS 	Coenneulum., z.g. plan 
WAM 't 1E. A 1.1.11.1rLIMI 

119 ingesteld 
16 	,• 	.3 atfaponet 
17 

	

	 Szhnone ot Gouden 
Voort aan de Ona rzij,  
de v.h. Tempelplein 
IfInnagkiaiiporn-t 

19 	Toren van David 
20 

	

	Straatje leidende n. h. 
pak% van 11crodus 

21 	.„ Voorzijde v.d, Craikerk 
22 	Het Snwend lge v_ d. 

rafkerk 
23 ,, goningagraven 
24 	.• De za. He theada riJy r 
25 	., Mam illevijver 
26 Bethlehem. Panorama 
27 

	

	., Voor etre deel gaden 
,, Dc Geboortekerk van 

hennen 
29 

	

	1)e C; theoriekerk van 
binnen. met toegang 
tri e. de Gebrsortegreit 

38 	r, 	Oel.ourtegrut in da 
Geboortekerk 
1 ntnelet van. pelgrima 

32 Gettistniané 
33 Olifflhoomen in den hor van 

Getlasemane 
34 De owEberg 
35 	1 lernervaariskapel op den 

Olijfbarg 
36 Eensales 
37 	13a1 van .fogáf at 
311 Vet diiI vnn dc Kedrnn out 

de ZOUgCb_ graven van A.13,  
salon, Jitobui. en Zuela ti aa 

.19 Dnl dra xcinnA Fijnnoot 
40 	A in Kdrim hij JeruNalens, 

▪ 1-sehilnI51.k dc geb«›otte• 
plaats van Johannes den 
Donper 

11 De berg der v ritne'a,Ing 
42 De woestijn vair Juda 
43 	De wors tij n van ,Ind a met 

uitricht op de 1)oode Zee 
44 De Du. wie Zee 
45 Jerieho 
44 Ruïnen vare Jerieho 
47 	Vlakke vel den van ivriet:n 
48 Ellaabron bil Jerieho 

49 Kaart v.d, wne%tijnreis van 
Vgypte nnnr Kanaan 
LandschapSU 	in Egypte 

51 1' timide en Splain. 
52 	De Sin aï 
53 1)e Serbal 
54 Bethel 
53 Silo 
.515 Bemeten 
57 Ga.sa 
58 Gibton 
39 Safed 

Bethf %LE 
Gl Bedrank 
6. .retban1c het zongen. graf 

van La2artia 
63 1_)orp &Itash 
64 1.71tnionding v.d. Sidnah. 

tunnel 
155 Ciiihvnbron 
6.6 Vilverg van Salomo 
67 	140h rr,r, 
158 	Ab raharnatekk te }leb ton 
69 Fndnr 
70 	Ruïnen van &am aria 
71 Jacobabrnn bij Slaham 
72 Siehern met den Eha: 
73 Sieliern met den Cerixim  
74 	De hei g Herman 
75 	11; ezieht 1n. den Libanon 
76 	Cederen van den Libn non 
77 Dal Achor 
78 Lydda 
79 laffe het [Mae Joppe 
80 .Toppo van nabij gez ien 
8! Joppe vanuit zee gezien 
82 Joppe. tongen_ 'huig van Si,  

mon den Leerlooier 
S3 Voor Joppe 
84 Nazareth 
83 Nazareth, Mariabron 
8.5 	De mteldelate lord aanbron 
87 De Jordaan 
8.8 Geelcht op den kirt/wao 
89 nocierneer of meer van 

Mcrnm 
90 Kaart van G:Mil.:se-he zee 

met omgeving 
91 Aan het moer van Geneua. 

rei h n E Cal ileaehe zee 
92 Tiberiga aan het meer van 

nexare:li 
93 Panorama van Tiberi as 
94 Kaparnatim 
95 	1*.: en n, op den achtergrond 

de berg Thabor 
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96 1)e berg Thabor 
97 Magdnla 
Pg De jurdaan bij  Jerieho 
%I Gebergte van 1EIraint 

1C2 berg Nrebo 
IDl Da! vgin dan Amon 
102 Cesar aan ide sec 
103 Cesairewritesiina. vroeger 

.Strmegin TtirrIs 
11:11 Kava In Genten, 
10ri Betbsaïda (het tegenwivirdi 

IPS Ruïnen van hetsaïda 
107 c...eaares Fhllippi 

Ritinen van r.esarea 
Bh-r,.-; 

Synagoge ,i•an K rfr Ilkim in 
Nrieril CalNra 

111 Knort der reiscri ven den 
AP0K1e1 Pnialum 

tr2 Damaskus 
113 	,. Strem genaamd de 

R echtr. 
1 L4 	., Huis van Ananks 
11.5 l'araus 
116 Pitim 
117 'ThrfisalanIka 
1t8 Athene, Akrapalii en 

Thnne-iist.-.1ropel 
119 Cyprus. het o" de Fr6na 
1211 Cyprus Ruinen 
121 Perge 

/22 Efeze. 	ven den Selii 
hannes MQsket 

123 Efese. Tempel van 1)iand, 
124 Smoos Stidsrninur áfin gene 

rilde der waterleiding van 
Eup a 1. In-o2 

123 ghoctini. Noordkaap van 't 
eiland, bet Neochorl. 

1'( Ptsternalia 
127 Svraeirsie Ainphilheuter 
1715. Ptite.611 .(1:_1znunli) 
120 Ih node Appisehe c r. bij 

Rome 
130 Het Porum te Rome 
131 	'Frliinnpbsiag veie Ti l...31 Le 

Rome 
te Rahrf vim den Trlasrapboog 

tempe`rnevbelen voerstel. 
land 

133 (:orinthe. "Ternpr1ruiir.en 
134 Wnrs:elannigruep; beeld, 

hetr,..-werle iievanden te 
rinthr 

1 ryt Snnirna 
134 Keizer PO.12L15111.9 

137 Kelter Tiheriun 
13ft Kelset N tri, 
139 Keizer iltua 
140' liet eiland Patmos 
1.11 KAART. Palnia ns ten tijde 

vort !CX;I 	de Apilstrien 
142 Visscher!' np het marc aan 

Cien trsre tb 

331j alanyraFre 1g oPzteir sart Serie en Pliatnurarner voldoende. 

Serk. 	 Raten. 
521 	De barmhartige Sarnrirttunn 

ZENDING. 

Nederlandsch Indië I 	 , 	,,, 	 21 
Hoewel deze !erie niet direct de zending hebandM, 
houdt zij hiermede toch nauw verband. Ze geeft een 
doitleiijk heeld van land en volk. 

Nederlandsrh Indië II tFr. gekt.) 
	

24 
Nieuw Guinea,. het land der Papoea's  

	
:10 

David Livinwatone (Fr, gekt:, 
	

4(11 
liet reven en werken van deze groote Zendingsheld 
en ontdekkingsreiziger in de binnenlanden van 
donker Afrika. }Met beknopte tekst, op verzoek Zete-
den wij éctit er Dil votrige tekst 

14 



SErrig. 	 Pinten. 

	

Prerna (d, Tielnry EriRtwohtle)   23 
Treffend zenrlingsveris..an.1 vaat kinderen. 

.517x Evfl en Efve {d. /if. Enakvistle) 	 , 
EireneerriN von... kinderen. 

51,9.x. Wat 'Ali/ en As..pi rFi rol 	tkeletfden.   11:1 
Voor kimicren. 	M. Enst-sviAlle,) 

VERHALEN EN VERTELLINGEN.. 

3x 	Pan' en 	ir tnry (Geld.) leert, 1.0-14 j. 	 12 
van twee  kinderen op een Franse] 

7-s. 

	

	1)e leVi/diSooder' (Geld.) Leeft, J0.1.1 j, „.......,.,.,.. 	12 
Boeiend' )ndiginenvarhaal. 

Ifix 	Ge taaiste der Mohikanen {Gek], WAS 	, ,,,,, „_ 

Incti ortenverh3 ik I na kl bet bekende boek van i. F. 
Coolier. 

1;1 K 	Irie kl  ri c liinettialikeY en zijn. kond 5-I2 j.) 	• 	12 
Sicerde broers., laten hun. jongste hroerEje 3ltt  derf 
Elved 'vim hun vader, in bel bearh Achter, doet vindt 
zijn ge.<5.01rdoedtr cli Item verzórg.ii, 

ejlx 	Nexerknt van glom Tarn (G.p_k I.) , „ ,,,,, 	,,,,, 	2[4 
>rr.iisr 15e1 beroemde beek van Beeeber Steve, 

74 	Dappere daden Qtekl.). &kot leeft., „ ti 
Versr.ELlen.de  geschïedenhkse n. wan E- 	heidencinden 
werden volbrziehl, OM anderen te redden. 

Mx 	Verloren zonen 4'.1:1-12 	 /(1. 
Schoen verbaal, waarin een, kleinti meisje 	echt 
kinderlijke 'wijze, baar emverseirilligen (lam tel ms. 
denken brengt. 

a7x 	lE1ci netrozenkind (H-14 j.) 
verhnal uit een yigsc.herspiagts, De Armoede in liei 
gezin, brengt 41e ...rader aan dien drank, waarilo4.ir 
de elle:nde nvlf grootvr wordt. 

.1kMx 	Oudersmart en Engelenvreugde (5-12 j.)   14 
Grietje, doei tentje 	de doi.psim.kker is ziekelijk, 
haar broertje inc.otslaar ]r4 C,E: Viugentjr. rijden, 
doch gant 	 vniundies nator het boself. Als 
Grietje sterft, Es er vreugde hij de engelen, 

t123: Bemind tot In den dood 1 (Gek].) 0-14 j, 	 
113x PF 	PF 	 PF 

Verban." van 	kruinipje dgit door zi.geimers wordt 
nnlvoerd._ 

117x ineob's schalt (Geld. ti-10 j.) 
Een Heine Lorblensehe zw-erver vindt een klein kind 
(tal hij inedeneemt naar het logement, wri.nr 

bei luider hanr 2ergeii neemt, 1r.i 	1 Jaer)11 zijn 
best de-et bet Logic/4E1d Le verdienen. Zijn ii[intle-
ring wOrrit biles rOse/ijk belonnd, 



Serie. 	 Pierer>. 
1113x Helden van den Reddingahnot (Gen alle 1.)  	12 

Een levendige schildering van de angstwekkende 
gevaren bij stormweer. Opofferende liefde der red-
ders. 

llgx Honden en Monniken van den St. Bernard falie leert-) 14 
Een geschiedenis welke .ich afspeelt in de beruchte 
Alpenpas in de humt van het beroemde klooster_ 

124x Het lied van de klok r.1. hoven 18 j.)     24 
Naar het btsrOornde gedicht van Schiller. 

14.3x De Derpsamid (GAL boren B 1..)   ..... 	12 
Lief en leed van een Dorpssmid, 

/4•Rx. De geschiedenis der Avondklok (Geki. 1. boven S j.! 12 
Tekst in dichtvorm. Verhaal uit den tijd van Crorn• 
welt. Schoon verhaal van opofferende liefde, 

1-19s Robert de Brandweerman (Gek!. boven 6 j.)  	12 
Een brandend buis, mcnschen in gevaar, en een on-
verschrokken brandweerman, 

Men Peter de Vbsecher I Wekt. boven ti j,) 	..... 12 
151x 	1.1 	. 	 „ 	„  	1.2 

Boeiend verhaal van de tee. Peter welke (Land ge-
warmd wordt, blijkt na de schipbreuk in een onder 
land te xljri gekomen. Zijn dochtertje. door anderen 

...verzorgd, krijgt eindelijk haar vader terug. 
15.1x R.ohrnraan Crueoë iGekl, alle leeft.) 	 8 

Het oude, maar toeli altijd weer IK-Ielen-de verhaal, 
van het onbewoonde 

154x De Nerrerhut van Oom Tom 	1 ....... 	..... 	8 
135x 	,• 	 8 
1511x 	111 	 8. 

flleertier Sluwe). Zelfde verhaal als serie'611, doch 
andere platen. (Fr. gels1.1 

Iri7x. Een rare kip fGekl, 4-12 j.) 	 „ Cr 
Leuk verhaaltje van. een kleine snoeper welke ]ee-
tijl; le pas komt. 

158x Nelly'n Gebed (Gekt, 5-12 j.)   „., 12 
Vader ie soldaat in den oorlog, ~dl als vermist 
opgegeven,  doch Nelly bid eiken dag om zijn terug-
komst. Haar gebed wordt verhoord. 

Illh Naar Vader (Gekt. 6-10 j.)     13 
Kinderlijk nal( meent Ida wel naar lofli be kunnen 
loopeo. Ze verdwaalt_ EER stroopei vindt haar en 
wordt door Haar kinderlijke vragen het onwettige 
van zijn beroep bewust. 

151 	De gevaren der Zee (Gekl.) 	 21 
Eenige beelden die een jilisten indruk geven van de 
gevaren waarin de zeeman zoo menigmaal verkeert. 

19ijia Het Wevarineleje tra, declamatie) ,     „ , 	1 
ri. h. gedicht v. vironsve K, %V, Bildcrdijk. 

197x Werp nu de lijn uit i'Gehl, lu. zang) 	 2 
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&tic. 	 Pbacn. 
21:12x Hergrklokken. (644 j.)  	 8 

Een verhaal. ',00r 'Kerstmis, 
20$x Engeltjes kerktfeest (d. Walton)     1:1 

leer mo-oi Herst5erhaal, ook voor Evangelisatie, 
241121. ,lemelca's eenste Gebed (0.1l j.)  	 10 

d. ilesba Strekten. - Treffend verhaal van een zwer-
velingtje in de straten van Londen. 

241:1r. Moeders laatste woorden fl). Weiten 6-14 j.) .... 	 12 
woordeu lalt een stervende tnoeder zijn hei mid-

del in Gods band om haar twee jongens te. bewaren 
voor hel zontlepo4.1. 

242% Mee-  en haar broertje I3en ((.10 j.)   12 
Verhaal run een kleine blocinewerkoopster. 

244k 1.1en brief non den Heiland (Gekt_ g-I2 j.) 	...... 	15 
Moeder /kk en ormoede in 't gekift. Kerstfeest schijnt 
zonder vreugde te zullen aanbreken. In kintlerlirke 
eenvoud vraagt het meisje in eert brief aan den brei• 
land om beterschap van moeder en oha brr,<Iii, Haar 
geloof venrdk .sint Ileachnsavkl_ 

245x. Twee kinderen die den hemel Zoeke/1. Gekt. 442 j.) 17 
41. A_ Yolimor. Herstverhaal. 

247a De kleine /luns 	Cr12 1.) 
Een onwillige kna,to komt in itanrakIng met kermis-
reizigers, waar hlj zich bij aansluit, ]]oor een onge-
luk dat hem overkomt, komen zijn ouders nem 
3v er co het spoor. 

242x De Vuertorenviachter felle leeft,) 
Als gevolg sun drankzucht, verzuimd de wachter de 
lichten te ontvleken, hierdoiir vergaat een schip 
waarop rijn zoon zich bevindt. Zijn gebrekkig doch-
tertje trachtte hel ongeluk nog te voartu 

249x Bah en zijn ezel 	8-14 j.) 	........ 	1g 
Motf.tal: Heb liefde tot dieren. 

lálx De witte pet (d. Jrillanna. -14 j ). 
Woutje gaat '4.14)r 	eersi naar school, z'n ]soera 
cFa vrieridjte plagen een boer waar ze langs moeten-
Rijeine Wout vlucht 11.0#r een landlooper en komt 
bij den boer up den hooizolder tercehl. Tri angst 
wordt hij gezocht. Wanneer hij wordt gevonden, 
wordt ook de vrede Instellen de jongens en den boer 
penloten. Zeer moot verhsal. 

252x Done liefde gewonnen (Gek]. 8-T4 j.) ...... 	 17 
KersIverttl. Een onverschillige k wi:ip berokkent 
kijn ouders we] ve-rdriet. Nadat monter lu 't zteken• 
buis is opgenomen, koine]] er ten slotte hetere ge-
voelens bij hem boven. 

2155k. De kleine Voddenraapiter (5.14 j.) 	........... 	1e1. 
Arme Nellie komt op een keratieegt terecht en. boort 
dosir de blijde boodschap van hel Evangedie. 



Sirft. 
26iz Dotje 16-1.4 

Op bel kerkhof ontsnoet Dotje de doodgraver, door 
haar eenvoudige opmerkingen, wordt hij herinnerd 
aan de belangen van zijn 

2571 Alleen In Londen tS-16. j.> ,,, 
	

15 
Verban] van ellende ei). nood. doeh ook valt ontfer-
mende liefde. 

21301s. Heit Jurkje (Gek]. 13.115 j.) 	 
Mei declamatie. ---' iet jurkje von hnn overleden 
kind, wordt, voor de in onmin levende ouden. de 

dat ze elk:inr 'weer Vin jen. 

C.bri-ategfels oude Orgel 1:15-113 	,,.--„•............ — 
Gen riberend wellock verhaal von een tirme knaap 
die met een klein draaiorgel de gruuLe geld door-
trekt, terwijl zijn oude vriend ziek op zijui zolder-
kamertje ligt, 

r. —1111;kiniglifibp~inni~~~~~~1.E 	e-- 12 
1-len eerhaatdat zich a 

1 
speelt hij de heken& Derby-

wedrennen in Engeland- 
204x De kleine Zendeling 	6-I2   20 

3irekleigg; Drankbestrijd I ng. 
211,53, Nergem flink” (d. Elisabeth ifi-12 j.) 	....... 

SPA_ ouderleoze knoup uitbesteed h11 eert ruwe 
uelifienniaker, beeft wel x n deze te verduren, ook 
de jongens &gen hens niet zijn misvormde lichaam. 
Deels door Gods leiding groeit er van hem een flink 
lid der maatschappij, (Ook gcsebikt ab EerstverhJ 

21565 Ten knuste sievaadon (boven 18 j.) 
strekking: Drankbestrijding_ 

2G7x De moeder rail ..lessiea (d.. itesia Strellon 	-. '3U 
Dit -rerliu:d. is. 'n vervolg ril> „Jessiea's eerste gehad". 

201b. Negy'$ donkere dagen l:R-10- j-} 	 1-1 
To regen en mina stug de kleine. Nelly k wachten 
op vader, die zich met z'n vrinden in de kroeg op-
houdt, ze heeft een flonkert jeugd. lot eindelijk rgik 
voor laar vrenwle is bereid. 

Een verhaal dat op treffende wijze illustreert hot 
spreekwoord: Oost Went—thuis best_ 

272z. De oude kerkklok 	j.) 	 ...... ..„. ii 
De oude kerkklok weet met mijn bronzen stern te 
vertellen vue lief «n leert. dat Ad, in zijn schaduw 
beeft afgespeeld.  

273's kleine Lize 
Een verhaal van de zee. Door een wondere IeidIa 
Gods, krijgt Lize, die op bet lasitM:e aogenhlik uit 
de golven wordt gered, ]Saar vader terug die vermist 
werd. 

Keifork 
	 22 

24 

18 



•'' • 
r11)3x 

•Serf.r. 	 Platen. 
274£ De klok veren hink-34491re. (I er 	C3-1r, j.) ...-.,..„.... 	1(1 

Een i...ehoore tegende niet een verheven moraal. 
waarin de kinderliefde van ten klein raciale, 
baar ziekt ~dei.  wordt geleekend- 

2815rt Noontehe   ...  	 ... 	 2•1 
Eenige sagen uil het Noorsche vtplksieven z•~Iiin die 
tinair nog A.eed5i voortleven- 

`2,tl7x Richard Wiltintrten terelvE, 6-14 j.)   . 
Het bekentle rog.ar Muerls weer interessante yerhaal 
van Wittingion Cn z'n kat_ 

Ilansje en de Orirelnwri (6-11 3.) 	 8 
illairrgje verdwaalt doordat hij ac orgelman naloopt- 
deze breng.' beril 	wordt "vriendelijk ontvangra 

knot met hei Evangelie in aanraking, Ook ge-
whikt voirr 

'OM • 	• • •-• 

llertoie2 inuoie 	 mail 14 3.).  
	

1'2 
Can linteire~ie kayaklei.besehrijving van ecn dan 	" 
die meer zorg had voor Ieventooxe dingen. slAn voor 
'Wem? aN Met fei t  viel, 41 was die t.a.v.: besnaaird, 

liet veertiende biggetje (Joh. Breevoorl 	,  	. 	8 
Leuk ve.rbunlije voor de kleincp inet zeer };eerrit 
strekking, 

2085  Een Kerwiximand in die kneenw 4.11nrs. Breeeornt5  	8 
Een 2.4-er nroni kersiverhaal voor de kleiner doch de 

gro-uieren zuilen mee gteideEen, 
294.x. Het Spotvogeltje en de Poes (Job. Breevoort) 	 

Itinderverbarid niet goede strekking. 

Bart's vreugde (5)-15 	 . 	12 
ign 3 ecl leed Ie hebben ondervonden smaakt Bart d‹. 
ri .e.9.11;kie weer 11111-04.111 (Fp zijn vader te kannen zijn:- 

Mix inne t•threquemt rvntstit 6 j,) 	 17 
Briindenit, 	 7CC: 9Chilplb reuktliriggin ss:walmt 
op bet water. Deer dr jonge. Zd...ensansvrouw wordt 
de norxTkl..14 geinicl, haar kloeke :naad redt hoer man 
en andere schepelingen liet leven. 

2(1.7x (tak voor nttl td. ilelsy 6-14 j, Ge:14.1.)   . 	 ,. 12 
liet Kerstevungelie Ss ook voor de gebrekkige jon-

gen, die RiECC1.5 1.1001-all 11710eSt". ..(111t is niet vaar /Oe. 
:1118x 	rds neer de vouile.n stad 114 j_ e.d..b,)  	10 

Oud niveilerije bereikt na haar arbeidzaam leven. 
eirnidoet van haar reis, (le Joktden simt Met haar 

VtLit 	I Ifje n. 
4441~~emitiptdpwrie~qm~w~e" 	 - - • 	 

Bet kletne Luelfersracisje to. Anderon idic /eert.) 	 10 
de Strenge wiatetkoa, 	de 

kie_ine door Lueiferz te entfflteken, zicht ta warinen, 
in. de glued van de vigni, ziet j allerlei achdons. 



Scrk. 	 Plee" 
337x De oude Landlooper ',B j. en .  ouder)   23 

Achteruitgang en tegenslagen deden Frans Bernadec 
besluiten zijn eentgst dochtertje in zijn dorp achter 
te laten. Hij gaat de wijde wereld. in. Magda wordt 
door een rijke famille in huis genomen. Na vele ja-
ren verschijnt haar vader als tandlooper hij de villa. 
.lij weet dan den nam, welke zijn dochter als vrouw 
begeert, te ontmaskeren, 

338x Het geheim van den plaat (boven 14 j,)   22 
Onder een ruwe meester, betoont de slaaf zich be-
zield niet ware. naastenliefde. 

.34 	De Rattenvanger van Nameln (Gekt. 6-12 j.) 	 kl 
Leuke vertelling cour de jeugd, 

34Ih De Brandweer (field.) 	 ..... 
Een duidelijk .beeld van de gevaren -welke de dappe-
re brandweerlieden hebben te trotseeren, 

Mix liet leelijke Eendje (n, Andersen 6.12 j.) 	 22 
Aardige vertelling uit de dierenwereld niet goede 
moraal, 

387x Rei kleine boden iwldnatie (Andersen) 	 10 
De avonturen van een !noden soldaatje uit een speel-
duus. Zeer interessant. 

.„389x Het hulsje in de sneeuw (w. G. v.d. Hulst) 	 13 
Hen aardig verhaal voor de kleintjes. 

39Ex Roodborstje (Gekt, 8-11 j-)   ... 
1.1c sage van een ridder. 

398x Een Kerstnacht (Kerstverli. boven 10 j.)  	26 
NAar Ch. Diekerw Christrnas Carol. 

399z reerke en zijn kameraden (.iltr, G, v.d. Hutst 3H-10 j.) 21 
Verbaal van een zieke jongen die zon graag niet de 
wild Ktociende junmens mee zou doen,  (M0431 jon-
gr risverhaal 

Vreugde en smart. in een arbeinersgezin, wonend in 
een Frieseh dorp. 

462x Moederij verjaardag (d. Carla 6..1.0 j.)  	. 8 
Leerzaam verhaal, waarin de zonde der snoepzucti: 
treffend wordt gesetiel-st. 

40fix Ren Hnr ILewis Wallace) 
Een verhaal ten tijde van Jezus omwandeling op 
aarde. 

141%. Onverwachte Hersignen (E. herdes 6-14 j.) 	 13 
Tn spanning ...vacht juffr. Dalker op de thuiskomst. 
van haai' man, die zich op zee bevindt. Een kleine 
jongen wordt ‹ip haar weg gevoerd, 55111V.IjS>C[r ze een 
zegen mag zijn. De ware Kerstvreugde wordt hun 
deel, 

20 



Serée. 	 raferd. 

447N. Sterker dlkin SiEnsot, 	C.- v.d. Mast. 8..14 j) 	 
Om legen eert leeuw te kunnen vechten. WiDeigil wij 
.kerk rijn, doel om (le buoze neigi~ van het hart 
te overwinnen, repelen ook longen s 	 Mer- 
ker zijn dan Simaion. Cen hooiend leerrijk verhaal 

131.11.M 	G. v..d. Hulst I:1-14 j.>    . 	/4 
Zeer mooi verhaal. 

51011 Om twee aehhterengjes 	(1. 	Hulst 10.15 j.) .. 
Len ruwe dierenbeul, beschaamd alant een recht-
geaarde kungen, 

.51 	114(..lut de scheepsjongen (W. 	Huls/ 	 13 
Leerrijk voor jeLlgenS die verlangen eens Zeennirl 
[C 'Ni:OW.(1CM 

.5t2s Jaap Kalm en zijn vrinden .;-11:, G. v.d. Hulst.) 	49.2( 
Wederwaardigheden ron (Le zoon van een dusionner. 

51511 Teen de schuit hig ingev~eri (H. le Merwe) . 	 12 
De verleiding utaa lokken, als /moeder bid, is Gods 
hesehern.ting nabij. 

514x twee era 411. ic klerive 	 ... 	 12 
Lief en leed in een woonwagen. 

ra 	Wad wijzer (ll.. fr MerWe 	 ...  	1Lt 
51.9X Ergiw in de Wijde wereld. (W_ 	v.d_ Hulst 45-12 j.) 12 

Verhaal van een kleine jongen tic door orde ende 
kameraadjes van rliacfstpk wordE beschuldigd, 

• . 

Lie.r.4 11 j. en ander) 40 

	

Spannend verhaal over lid leven 	u een wildatroo- 
1 in 1 loverlil Lig.) 

DITIANKBESTRUDIN<1.9,-SEMES. 

9511 Drankweerbeelden   11 
Verschillende treffende platen, wens! iets ven de 
drankeilende Wen zien. 

134n Rak3,cr liTerlinden     13 
Hee gevaar/ijk het is. een matig drinker te zijn, tooni 
dil verbleef_ 

Oh Hoe Cissie haar vader redde (Gen) ...... 	..... 	12 
Ond;iinks de hardvochtige behandeling van veder, 
heeft Cissie hem lief; haar liefde Is middel om hem 
zijn verkeerden Weg le doen tien, 

9/1x Twee dronlciiards. 	 ... 	 10 
Twee IniendC11 vier heold door drank wordt bene-
.veld, vr:v.m./eren in elkaars 

99:.E. De rekenende SolitotnrrioLicvg (Ge14.1.) 	 115 
141. Op een hellend Aak (18 j. en diiarb.) 

Cesehiedenis van een broer en 5,.t.121er die in Parijs 
rencitrven zonder tehuis, Ze krerwijketi beide volk! 
de verleiding. 

21 



Serie. 	 Mal ras. 
117x {asza drie <Gen 8.14 	 12 

Ren dronken vader die zijn eigen jongen en/zhandeld 
doch later, door kei sterwit -rsa zijn kind, een kloe-
ke daad ....1.1,11 zelfverloochening verriehl_ 

.21.1.E 	Drab kbeistr'd d Engssp rrukegs 	. ..... 	- 	..... - 	12 
2S1x De kkeine Zendelinge (E-1.1 j.) 

leut ten klein meisje, ontezwu.91, zondingavverk eis 
een kroeg verrkht. 

15(IK Koop zelf Je kenen .:6-14 j.) 	 10 
Leerrijk verhaiaL 

2:s.7..s. De droom van Deen Dabberton 	. 	 
En den droom speelt zijn iegehwoordig du toekom-
Hijg leven voor hem af, Del word' voce D3311. een 
%vlug rhelm lAing roet 7.2gcni. i7ke gevotgen. 

VIZOOLL.Th E VERTELLINGEN EN SER00/01%. 

4x Sneeuwwitje 	 13 
Ss. De Gelnnzeile liall.  	 12 
6x Don QuEdeot 	. 	.  	IIIE . 	 24 

2N. Ile streken van Rpintje de Voe ...„ 	„.- --„.-- ((.ekE-) 	j 
721. S.l. Nier:bidon en zijn kneclU    	(C ekt..) 15 

	

'1'., Gonahlondlie en de drie 13eren   (Gekt.) 	E 
144 	,elite in wonderland ....... -- .._. . . ... ..... ........ ((.:1eki..) 	E 
1594  Roodkapje en de Wolf 	(Crekl,) .II.2 

	

16'h Don Quiehot van der ]Ranch*     (DekL) 12 
192x Tafenie dek je — Ezeltje strek je   I.Ge2.1.1 	7 
llIkh Klein Duimpje en de Reus     (Gekl„) 	Ei. 

	

1a4x 11-(4neje de. Vos T     (fiet....1,) 12 
iga Reintje de Vos TI (Gek].) 12 
198z Eet ligivedachip,  	' '. . 7.  Ec igeekki: 	112 

kleine 	
2 

199%, De 	ee 3rluck 

	

21:14x 19e! de arneetporte     (Gekl..) 21 
21.95( A s,.srhopoeste r   (Cekl.) 	E 

	

220x Ali 'Baba en de veertig roovers    (Gekt> IS 
227s Petiir ran T   (Gekt.) 	8 
223x Peter Pnn Il 	 (Cret E. ) 8 
229x Peter Pmo HE  	 (Geid.) E 
2366. De sgolf en de zeven geitjes , . , . , 	... 	 (Ceel.) 	6 
2S75( Dournronsje   -.     ... 	 (Gekt) 	E 
23E5( Vrouije Ho3le  	 (Gelii.) 	E 
25Ex Flans en Grietje   (Gelei.) 	6 

	

366x De vliegende koEfrr   ,, , 14 
135i0eg. De Waterkindertjee. (n. Ch. Eingely) 	 , (Gekt) 24 
6.512x Sinhad de 70,eCnhr,  	 (Gekt) 	E 
J961 GrilLiviera. reizen 1 (onder de dwergen)  	13 
397s Gullivieze reizen 1.1 (onder de reuzen)  	E 

	

4035( Zing een Eied voor zeven stuiver     (Ceekl,) 13 
417y. Kaki' Ooievaar   E I 	......... 1111•4 1.111 .  	12 

22 



Serqc 	 Noen. 
-I18x 	dwergneus 	 12 
442x De ree.  ok en de otter 

Javziansche fabel. Zinrijke vertelling uit de dieren. 
wereld. 

443x Een angstige droom 	 18 
414x. Waar een wil is, ie ren weg  	8 
445x Een oogje, 1vree oogje, drie oogje  	 12 
440x TijI Uilenspiegel 	 12 
449 'k Zag twee Beren, liroodjes smeren  	 4 
450x 1)e IJsmannetjes  	 12 

KOMISCHE VERTELLINGEN. 

31 Gevaarlijk spel 	 <Gekt.) 4 
32 	Git de zon,, in de schaduw 	 {(3ekk.) 	4 
33 	Wie niet sterk is, moet slim zijn .. 	 (Ciekl.) 	4 
34 	Wie 't laatgit lacht, leekt 't best ........, 	 (Gekl.) 	4 
35 	De dierenplager'   ificki.) 	4 
36 	Een :rouwe hond ...    . ... ....... _,.., tGekl.) 	4 
37 	Een gezellig tochtje     (Gen) 4 
38 	Wie kaatsen wil, moet de hel verweekten , .-, 	 t.Gekl..) 	4 
39 	van een negertje .. 	 . .. .. 	 Mekt.) 	4 
-10 Oorwik en gevolg   {Gekt.) 	4 
90 	Het ecklipaer 'Brown en de muis  	{Gekt.] 	8 

10(lx De aanplakkers   , ... 	t( kGek:.3  lig 
I  ox De wraak van een Olifant 

	

lilx Arme Jeremins   t:Gekll 12 
115 	Goedgekeurd voor den dienst    , (Gen) 4 
110 Een vroolijkc negerfamilie 	 (Gekt.) 4 
120x De schilder en de muzikant  	{(.Geks.) 12 
121x De tijger in den ton 	 ,(Geki ), 12 
142 	Arie hij den Fotograaf  	 (fielt!.) 12 
160x leer om leer    	<Gen) 5 
179 	kleine e-oritiken, g-rooie gevolgen 	 <Gekt ) 10 
/80 	Een klikte in het circus   , ...., {Gekt.} 	9 

	

183 Jaehtavonturen   -(Cekl.) 5 
210 	Zemels de ouden zongen, zoo piepen de jongen 	 2 
217 Toeren van Breintje de Heer 	 2 

	

220x De lotgevallen van John GlIPin     8 
243x De vermakelijke historie van de familie v. Emmen 	 20 
259x De luchtrel~ van Meneer van Emmen 1 ....— ,„ 	 21 
288x 1.k.• schoorsteenveger en de sluendoor 	. 	8 
301x Strnattooneeltjes van lederen dag  	 8 
3il5x. Komische Katten en Honden 	.   8 
309x Fisinfie en de Spoken .. 	..... 	 10 

	

328X De vergeten vuilnisbak     12 
827x Een ge-stoorde maaltijd 	 .. .  	7 
328x Hoe Polly zijn bevis verdedigde .. 	..   17 
329x Een mislukte theevisite     , 	  ,. le 



Serie. 	 Platen. 
40tlx Willy', wraak  	 .... 	 (Geld-) 	ti 
521x De luchtreis van Meneer ven Urmen II  	24 

GF.SCSITIMENTIL. 

Pa 	fret leven van Michiel de Rayler •,.. „ - - - •-• ....... ... • 	S 
1 : 	Het Koninklijk huls 	.    	8 
l5 	De wrre ld not log Ven 1914     14 
82.x Yarlerlaudsehe geschiedenis 	 . ... 	 43 
Cr4x De Kruim or h len 1495-1_492. ....... ....... 	... 	. 24 
TB 	2.angeradag te Apeldoorn 	. ..... , .- 	 4 

2001 De ontdekking van Amerika 	•    12 
401-s tic Borthoiomeusnacht   	. 	14 
..20x Het leven van Prir,o Willen' T 	 ..... -,.... ..... 48 

1535.x 	liet all.Crlill LI ES van Oranje ._,.„„, ,, ,..,„„ 	  

KUNST, WEILENSCITAP EN TECHNIEK. 

71 	Zonavetdubitering. h Aprit 1021  	 1 
125x De strijd om den Noordpool  	 24 
13C•t< De Rreenkolen 	 . ......     24 
.32:5:k De Wandsten der sterrenwerehl  	 24 

	

.3311-x Het ijzer. een erffa tot metaal ..     24 
rs2gi Hollandsche molens   .... - 	24 
310x Ejullandsche kasteelco 	. „ .. 	 ...„ . 	. , 24 
242x 	Diamantindustrie 	..... .......... ..................., ,..„ 	lei 
405x, Radio, hr.ar techniek en torl<uust . 	 . 	 . 	 24 
407x De fabrlkstie Win chocolade en bonbons _ .. . .. 	 24 
4201 Vtl.eitdages la Juhanneathar 	.. 	... • 	 24 
422x Ket ontstaan en sie DM...wikkeling wan de lanzIttesari 	 

Van de eerste vliettpagingen tot beden 	, 24 
426x De kerken te Rome, en hoe se er van binnen uittiOh 24 
127x Tirarr en zijn werken I   .... 	 24 
425x 	Dilrer en zijn wrzken rr .... ............ ..„.... ...... ..... 	24 

TAND EN YOLKENIWNIIE. 

2x Napels en Pompeji . ... 	 .. 	 24 
8x 	TA, n dscha ppen 1h [tang    . ... ...... .., " , 12 

12x 	lnd SQ, het !pro okj@sland ..... ...„. . . 	 24 

	

21x Tucht duur Nederland ,    24 
22x Een kijkje in het flultenland . 	 12 

• 41x 7.veiisierland„ van Bazel tot het meer 'art Genéve .. 	 24 
421 	Paleizen In Beleren ..     , ., 	 .... .... 12 
43x Werners co Prn/IK 	 12 

	

44 llgi oude Egypte   12 
glx  ot.,. InF.ulinde 	 20 

123x Kopenhagen   11.1 	24 

24 



SeriC_ 

152x 
182 
184 
Wix 

Apeldoorn, de parel der Veluwe 	....... 
In de Alpen 	..„ 	 
In sneeuw 	en ijsii 	  
net leven der Indianen 

Platen. 
..  	100 

	.. 	13 
	„ 	Fr 

205.x Het eiland Illarkeu 21 
206 Kleederdreehten t3 
2117x Afrika en zijn 	bewoners 	  	, 8 
208x Oude bouwwerken 
209 In hel huid der Pyromiden 	. 	. 4 
2:3,5x Vari 	bier 	en 	daar 	, 	, „ 	„ 	 25 
275x ]tegen, het heerlijke eiland 	  	21 
276x Ilalie. van Rome tot Palermo 21 
277x Grieksche eriebediten 
278x Retherasurg, lie eprookjemtad 	..... 	.....  	. 24 
279x f)esisr Zuid 	DuitechLend 	 2.E 
2130x Sylt, dt  koningin der Nouirdzne eilanden 	_ 24 
281x liet 	J.orinie 	Spanje 	. 	 ... 	..... 21 
2823 De Ralkanstaien  	24 
:341x Velentinm  	2-1 

In Londen de wereldstad 
416x niet 	leven 	in 	Afeika 	...... 	 12 
421x De wonderwereld . der Dolnmieteit 	 24 
423x De heilige Nijl E (iie! <rode Egypde) 24 
424e heilire  Nijl 	El 	I. Modern Ei 	pie) 	  	24 
425x Een reis: door Pideetind en Syrië 	 24 

17 

NATUURLIJKE 111STORTE, 

Lrit 	het 	dieeenrijk 	  	12 
27x Reptielen, onderscheiden Boerten  	i.Gekl.) 24 
28x Voge lsi 	. { Go k 1 . ) 24 

114x liet 	leven 	der 	spinnen 	. 	 14 
2 i 1 Gevearlijke 	jacht   ... 	  . . 	. I(iekl.) i 
212x Dleren en hun limrild en 	. 	  	( Gel< Jr) 8 
213x In 't wild levende etteren 	 i' (iekl.) 12 
218x Een 1teroek win Artie 1 	 .. 	, 21 
3003: ren bezoek aan Artis II 24 
317x Vogels en hun nesten 	 (Geil].) g 
348x Levende onderzeeërs  	. 	 (Gekl.) 8 
alibi Reuzen en dwergen onder de dieren 	, 	 	.. 8 
350x Gewankelde 	dieren 	.............— ..... . 	 (Gek].) g 
251x De .heerscherp In het dierenrijk 	 (Gekt.) 8 
2.1)8x Wilde dieren en boe ze gevangen worden 8 
-4/0x DEeren met peniken en bakkebaarden 	 8 
411x Humoristieelse dieren 8 
412x Azer!..4 	op 	dimde 	dieren    , 	„, 8 
413e De heuxvneelen undek' de dieren 	.   	 ti 
41.1x Dieren met sterren en strepen . 	 14 
415x Practinche dieren H 

25 



&Th .. 	 Pleten. 
,i#ds Hei %-erekr dir slangen 	 i 	 /0 
.522x. Het tnersehelijk Lichaam 	.. 	 
52.I Eetbare e]] wirrghttisce paddestoelen ..„.„...,.... 26 
524x De ]dienwereld   , 	20 

	

52.5x laeeeten. (De mug   12 

LIEDEREN. 

4,5 'k Wil U o Cod, mijn dank betalen  	 1 

	

451 	Zaltg hij die in ;IK ',even- F. 144 : 3  	1 

	

53 	OpatandlingaEied. Daar juirht een ta.02 	  2 
54 l'e. 1041 	 2 

	

55 	Ik weag..uh tij,  zijn als ,Jezus  	2 
50 Denkt, dankt nu eiien God 	 1 

	

.57 	'k Heb geLoolrd en daarom zing ik    	l 

	

58 	Hoog omboog, bet hart neet IPSIN.Da. Gin. 43 r 1  	1 

	

544 	Pastin 77 : 6 en 2.  	 1 

	

fig 	Peelm 26 • 3. 	2 

	

92 	Y 	-,-. -- 	..... 	... ... 	2 

	

93 	Er rklieht langs de wolken 	 1 

	

94 	Daar boten itiicht een grapte schaar  	1 
M. Veilig in JCELF. armen  	t 

	

ni 	Mijt ure nabij  	, .... 	.„.,. , ,,,, 	2 

	

202 	Hernhutters a vgiindlied 	 1 

	

105 	Stille nacht, 'heil'« niteht 	- - .-. - . - ..... . -.- - - ......... — 	1 

	

104 	Wilherinija var N161801.11WE 	...._................ 	 .....,. 	1 

	

/95 	wilms Neerlands h1oed     ........ ......... 	1 

	

100 	De hoste keuze. ittibi mijn ziel irvr God ta Kolling ...... 	1 

	

13.8 	Pruim 77 l• .13 	 .. .  	„ .... .... 	1 

	

129 	Piralin 72 - J/ 	 1 

	

d40 	icri-meipmi] rrh. Fr i,, uit 's 'werelds duist're wolken ..... 	2 

	

15-15 	Rusje op de heide ......._ „ ... .... ........,.„ 	..  	1 
154 In Bethlehem(' rireren 1 

	

165 	Wn. ral ik U oniyairen 	 ƒfr"- 	 1 

	

1043 	De verloren zoor., jades 'k wil gaan relzeu ..„ .....  	7 

	

107 	Kerstlied. Verrilg eeuwen wan 4.r v.m..ii ...„- .„....„ 	2 

	

187 	Dr ii,rd(C;iig.  boot 	 . 	2 

	

1B8 	De kleinte 	... 	 ... 	 .. 	 ,. ...  	1 

	

lag 	Wed aij lijoevet! sterren klever 	_ ....... ........ 	1 

	

190 	Go.ik alorittegeriwoordigheid, Op bergen, en in daler: 	2 

	

1..91 	Gezang 160, eren, stagen, maanden, jaren  	1 

	

222 	Psalm 42 r 1 en 5 — 6 en 7 . 	 2 

	

223 	Plm gi t 2 en 1 .— 10 en 21   2 

	

225 	Kerstlied. Daar kwant een rijsje groeien 	 1 

	

2' 	Tiloppend, kleppend: wJe ie dam! (Sienkey 3) .____.„ 	1 

	

296 	IR ijle siLlIr in-ed ván 4Ién pacht ESAnkey• 11591 •  	1 

	

297 	Heerlijk klonk liet lied der englen 	 2 

	

2I 	'k Bea hler een vettpmdtling 	 . 	 •2 

	

2» 	Ge•reing 11:. H21.1elajw. loeft den Heer . 	 1 
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Serie. 
Irri In den hemel ie het schoon 

haten, 

nr) De Geest strijdt, o zondaar 	.... 2 
3511 Daar luivert 	heerlijk oord . .. 2 
317 Als g' 	in 	nood gezeten 	. 
:158 Zondaar, rockt gij runt en vrede? 	 2' 
359 Op Gnigolha, daar moest de Heiland lijden 	 	, 2' 
360 Je.:14% die mijn rjel 	bemind 2 
361 Vol van 	pracht, aehijirt een eter ... 2 
362 Kom tot uw Heiland. Ure( langer niet 	 
302 W.amrheen, 	 waarheen gaat gij? , 	„ 2 
3Ci-4 t, 	1-F1 wnchteud, 	g, zondaar op 	u 	. 	 2 
295 Wil aan Uw hand mij leiden 	 IP 	  2 
360 Er Is nog ptuats• gaat uit in struik en heg .• 1 
367 Psalm 	119 	1, 7 en 	11, 	13 	 
368 Psalm 	119 	t. 	I, 2. 17 «N 	á, 11 	... 	 2 
369 Psalm ID3 	1, 2, 3 en 4, 7, 11 	 2 
370 ['galm 	81 	; 	I. 9, 11 	en 	12, 13, 15 	 2 
371 "Psalm 103 	1, 2-5, g, 7. 
372 Psalm 	S9 	1, 7 en 5. 	19   ... 2 
373 Gernwr 2i: 1 en 2 	„ 	...... 1 
374 Al is erg nol( dr poort 2 
375 Van U zijn alle dingen 	 2 
376 Gerartyp.. 93 ; 	1. 2. 3 en 1, G 	 
377 Fr 	7ani 	donr 	olie 	landen.  	...... .11111.1. 	 1 
373 7trten 	lieer' 	de vredelt.oden 	... 	 1 
379 Geratte 123 : 	1 en. 2 	 1 
3.90 Zondaar im link' hart vei-  Zagen . 	 2 
331 0, hoe heerlijk, 	hoe begeerlijk 2 
382 Zie de letiI5n op hel veld 	 1 
333 t) Loim van  taai, voor mij op aard geknmen 	 2 
3J11 Kom( lalt ons voii-rtunan kind'ren. Ger_ 274 

G-craou 272 	; 	1, 2 en 0, 7   .. 	 
451 Psalm 1 	t I. 2 en 3, 	... 2 
.152 Piedra 2 : 6 en 7   	.. 	 
453 1%.111m 19 ; 1, 2 en 4, 5 en á, 7 	 . 
45-4 Psalm 22 : 1, 4 en 12, 14 	 .. 	 2 
455 PPM WI 27 1 1, 3 en 5, 7 	 2 
456 Psalm 33 ; 1, 2 en 10, 11 2 
457 Psalm. 	36 	: 	2 en 	:1 	 2 
4.5,9 Psalm 	l) 	r. 	3, 	4 

	

 	... 1 
459 Psalm 51 	I, 2 en 5, G 	 
460 r.k., 	1, 	2, 3 	, 	„„, 	 
461 Psalm 73 	12, IS, 14 	 
462 Mail ril 9.5 : 1, 2, 3 en 4, 5, 6 	 2 
463 Psalm 96 	t 	1, 2 en 3, 4 	. 2 
.11'4 Pealm 99 : 1, 2 en 3, S 	 
I1ir Psalm 	10.3 	r. 	1, 	2, 2 cn 8. 9. It 	,„. 	, 	 
460 Psalm. 105 	: 	1, 2, 3 en 5. 21 

	

 	..... "2 
467 Psnlin 	121 	1,2 en 	3..1  	...... •••, 2 
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krre. 	 Pharra. 
46.5 	Pbalm 130 : 1 , 2 en 3, d   f i 	 2 
43.9 	Pe.alm 131 : 1, 2, 9, 4     • 	1 
470 	Pe•alrn I.53 ; 1, 2, 3 	. 	 1 
471 	Paalea 134 : 1, 2, 3 1 
472 	Psalm 138 : 1 , 2 en 3, 4  	 2 
473 	PISEILR1 159 ; 1, 2, 3 . . 	...EY EEEEEE ki•• • 1E1 E  	 11 

474 	Paalra 1d5 L.  1, 2 en 6, 7 	 ,  	2 
475 	realm 130. L, 2, 2 	 1 
476 Geef uw Lot Lh handen van uw Vader  	2 
477 Rijns bewogen 	 1 
473 	Gij die !renet?  karn Riet uw mmecri  	 2 
479 In dt:r schepping reorgenátond _. 	... 	2 
460 	Grijp toch de keneen   .     • I' • 	2 
481 	'k Moet den Heiland mrt mij hébb•en . ........ 	,... 	2 
492 	%VU 	eiei 	hei niet over - 	 ..- ....... ..•-..., ..... 	2 
48.3 	Rijst o-p, rijst op voor jezus .. 	 2 
484 	't Seheepken onder Jezus hoede . ....... .„., . . 	 ... 	2 
485 	..t.an des ifitillunda kloeten 	 .. 2  
4$6 Jij tollen bet niet hebben 	 2 
457 	Daar Maai iemand aan de deur 	 2 
496 	't Ia middernacht en in den hi.d.  	 2 
*1:1 	Ah bfer' op Rgrrle Mijn werk is;1. gedaan „._ 	 2 
459 	Halleluja, eeuwig dank en etre ...... 	. 	 I 
gi1 	ginds ie ren steek, vo/ ellende en getod 	 2 
492 	Neder mijn god 'hij 1:: 	 2 
45.3 	Neem de wereld, geef mij Jemr.i. 	.1•.I•.1 	.... 	 2 
494 	Raapt uit ging :die stranden. 	 2 
495 	Van hoven moei het alle@ komen  	 2 
493 	Vri;sheid zoo te minnen ....  	 1 
497 	Er iS een heuvel ver van hier  	 2 
498 	.Wij leaéh n. Vuiler. .;01,1d Lic,i1andsgh volltalierb __ 	T 
499 	Zie negen en negt-ntlg keerelan wtat 	 I. 
50(P 	Rob: der rennen! 0 mijn ta-es:loc-in . 	 2 
501 	Eest jongellng wandelde in de avondatond ..... ......,.. 	'd 
502 	Een moeder nam nfeht,id van haai' e-enigen r:oon ... 	.3 
503 	Nuoil zag 'k eer v riend 	 . . 	 E iri 	 2 
504 	Fleer, wow mijn 21dsi ..... ......... ...._.......................• 	1 
505 	Daar ie ten helper grool van kracht ...........,......,„ 	2 
506 	BEU met mij :Herr 	... 	.. ,  	2 
501 De witte vlokfea 'zweven    	1 
509 t)  denneboom, o denneboora 	 1 

DIVERSEN. 

20x DiVrIrse kirajerhe-ehlen 
2.3 	Levensbee bi en 	 ........ 
45 De 7re 

     

17 

3 

     

     

46 	Diverse loinstheelden 
50 	1.Velhora 1 art 11 

       

     

.. 	2 
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Serge. 	 Keien. 

	

51 	G Peil en nacht 	,.........,.., . ...  
	

1 

	

52 	l'aux.e 	Weerzlfni . 	 
75x Silhouetten {met rlimpbottli 	 6 

	

221 	Schoonheid in d• natuur  	 24 

BEWEEGBARE BEELDEN. 

Deze Lestaan Wi 1 stuks, tenzij er anders bij is vermeld. 

24 Spoortrein. 

	

20 	Draaister ( Chromolroop.). 
613 Trompetter. 

	

67 	Kamper en de 

	

418 	Heug L11 bonden, 

	

GD 	Jeruzalem (het heilige grift. 

	

70 	Processie hij de St- Peten& erk. 
77 Watermolen. 

	

78 	Schip in aantocht. 
79 REhokentic Turk. 

	

80 	Ika herdersknaup. 

	

81 	,1.1a het romer is, 

	

82 	In de arreslecle. 
8S De ~Koven. 

	

84 	rak k eloptoeht_ 

	

85 	Als het ongel uk treft. (4 stuks). 

	

125 	De „Vege" in het ijs. 
127 Nonsen aan den Noordpool., 
128 Het droombeeld, 
129 De overstroorning. 
130 De fontein. 
131 De bergmolen. 
132 Herbrtavond. 

	

133 	GeeNi v erschijn inz. 

	

134 	De avond valt. 
135 Jeugd en ouderdom. 
168 Oorlog en vrede. 
1 69 Een zeeslag, 

	

170 	Clown, lacht en huilt. 

	

171 	De kat en de klok. 

	

172 	De v indervanger. 
173x De boer en zijn geit. 

	

174 	Moede.' en kind, 

	

175 	Schip up woelige zee. 

	

178 	De k u nsn.och 

	

177 	Op den slotvijver. 
173 De Indische Kampong. 

	

429 	/let kleurenwonder. 1:C.romotroop). 

	

430 	De véedrli vel' 'in de Alpen, 

	

'431 	Dij de dorprekerk. 



432 	De danaettelr 1?idél. 
133 Touretje prin,zen. 
434 	De geatole n gans. 
435 er.r,40.ylijk 

5213 De inewnwerper. 
529 	(evalarlijk vise weter. 
530 Plaag nooit een beer, 
531 	Wie niet hno ren wil, moet maar voelen_ 
532 KieuregfaritnAe. ((.Lrotriotreop). 
533 Do middelpunt vliedende kracht. CGtrromolroop3.  

Wentelende nierren. Cas rornnirocr). 
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