
Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel 
Met het tweede deel van het commentaar van dr. Aarnoud Jobsen op het bijbelboek 
Ezechiël - het eerste deel verscheen in 2014 - maakt de serie Verklaring van de Hebreeuwse 
Bijbel (afk. VHB) een doorstart bij een nieuwe uitgeverij. Toen wijlen dr. Henk Jagersma 
samen met zijn collega dr. Klaas Smelik het initiatief namen voor deze reeks 
bijbelverklaringen, was uitgeverij Callenbach bereid de serie VHB uit te geven. Later 
kwam de VHB bij uitgeverij Kok in dezelfde vormgeving. Nu is de serie met een nieuwe 
vormgeving ondergebracht bij de Societas Hebraica Amstelodamensis, die sinds de jaren 
1980 verantwoordelijk is voor de uitgave van de Amsterdamse Cahiers voor Exegese van 
de Bijbel en zijn Tradities (afk. ACEBT). Met haar grote aandacht voor de bijbeltekst in de 
taal en vorm waarin die ons is overgeleverd, sluit de serie Verklaring van de Hebreeuwse 
Bijbel goed aan bij de opzet van de Amsterdamse Cahiers. Dr. Klaas Spronk en dr. Klaas 
Smelik vormen samen de redactie van deze serie. 
Bestellen kan via https://societashebraica.nl/hikashop-menu-for-products-
listing/product/57-dr-a-jobsen-ezechiel-deel-2-verklaring-van-de-hebreeuwse-bijbel 
De prijs is € 32,50 excl. verzendkosten. 
Deel 1 van dit Ezechiëlcommentaar is nog verkrijgbaar bij KokBoekencentrum. 
 
Commentaar Ezechiël. Deel 2 door Aarnoud Jobsen is verschenen 

In het tweede deel van Ezechiël (hoofdstuk 
25-48) spreekt de profeet de ballingen in 
Babel aan. Zijn lotgenoten vragen zich af of er 
een terugkeer naar Jeruzalem mogelijk is, nu 
de tempel van Jeruzalem door de 
Babylonische koning Nebukadnessar is 
verwoest. Voor Ezechiël is deze koning niet 
meer dan een marionet in de handen van de 
HEER. De ballingen moeten leren dat zij alleen 
op Hem kunnen vertrouwen. Hij herstelt 
Israël. Deze belofte wordt indrukwekkend 
gesymboliseerd in het visioen van de 
herleving van de doden in het dal van de 
‘dorre doodsbeenderen’ (hoofdstuk 37). Het 
boek eindigt met een uitgebreide beschrijving 
van hoe het leven van de herenigde twaalf 
stammen gestalte zal krijgen, zonder 
rivaliteit, met als centrum de schets een 
herstelde tempel van Jeruzalem, die Ezechiël 
in een visioen te zien krijgt. Zo is het 
bijbelboek Ezechiël een bron van 
bemoediging en inspiratie voor komende 

generaties geworden. Het boek Openbaring getuigt daarvan. Het is nog steeds actueel bij 
de bezinning hoe om te gaan met macht, nederlaag en hoop op wederopstanding. Dit 
heldere en goed onderbouwde commentaar is hiervoor een goede leidraad. 
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