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Sibrandus Vomelius 
 
 
Geboren: ? 

Overleden: 1614 

 

Predikant te: 1573-1578: Hem 

 1578-1580: Oosthuizen 

 1580-1591: Pietersbierum 

 1591-1606: Oosterbierum 

 

Geschriften: 1. Van den eedt een corte, clare, ende om dit stuck der chris-

telijcker leere recht te verstaen, seer noodich tractaet. 
 2. Een boeck vande spoken (Lud. Lavater, vertaald uit het La-

tijn) 

 3. Ordentlijcke beschryvinge ende fondament van dry gemey-
ne plaetsen der H. Schrift (over sacr., tucht en overheid). 

(Gellius Snecanus, vertaald uit het Latijn). 
 4. Een seer heerlijck ende bysonder schriftmatich tractaet (...) 

vande praedestinatie (Hieronymus Zanchius, vertaald uit 
het Latijn). 

 

 
Levensbeschrijving 

Sibrandus (Sybren Gerritsz.) Vomelius wordt geboren in Wommels. In 1573 
wordt hij predikant in de plaats Hem. In 1578 neemt Vomelius, samen met do-
minee Clemens Maertensz. en ouderling Foppe Sibrants uit Hoorn, namens de 

classis Hoorn deel aan de nationale synode van Dordrecht. In datzelfde jaar 
wordt hij predikant in Oosthuizen. Hij verwisselt deze gemeente in 1580 met Pie-

tersbierum. In 1586 vaardigt de Friese synode Vomelius, samen met de Leeu-
wardense predikant Ruardus Acronius en de Franeker ouderling Diper Jacobsen, 
af naar de nationale synode van Den Haag. 

 
Vomelius doet in 1591 intrede in Ooster-bierum. In 1602 sturen de predikanten 

van de dorpen in de grietenij (gemeente) Barradeel, onder wie Vomelius, een 
brief aan hun grietman Johan van Hottinga. Ze klagen over vele misstanden in 
de grietenij, en verzoeken de grietman daartegen krachtige maatregelen te ne-

men. Vomelius gaat in 1606 met emeritaat. Hij overlijdt in Franeker in 1614. 
 

In 1590 publiceert Vomelius Van den eedt een corte, clare, ende om dit stuck der 
christelijcker leere recht te verstaen, seer noodich tractaet. Verder vertaalt hij 
diverse werken uit het Latijn, waaronder Een seer heerlijck ende bysonder 

schriftmatich tractaet (...) vande praedestinatie (1614) van Hieronymus Zanchi-
us. Twee zoons van Vomelius volgen de voetsporen van hun vader: Petrus Si-

brandi wordt in 1603 predikant in Herbajum, en Meinardus Sibrandi dient vanaf 
1604 de gemeente Schalzum. 
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