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VRIJE UNIVERSITEIT

Een woonplaats voor de Heilige
Onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 

40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad Doctor aan
de Vrije Universiteit Amsterdam,

op gezag van de rector magnificus
prof.dr. V. Subramaniam,

in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie

van de Faculteit der Godgeleerdheid
op vrijdag 16 december 2016 om 13.45 uur

in de aula van de universiteit,
De Boelelaan 1105

door

Arie Johannes van den Herik

geboren te Strijen
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Promotoren:  prof.dr. G. van den Brink
 prof.dr. H.G.L. Peels

De huidige publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van 
de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, 
de Van Coeverden Adriani Stichting, de Stichting Fonds Legaat Ad  
Pias Causas en de RDO Balije van Utrecht.
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