THEMALES 1  DINOSAURUSSEN
GENESIS 1:24,25; JOB 40:15-24

KERN VAN DE LES
De Bijbel heeft antwoorden over de dinosaurus.

DOELSTELLING VAN DE LES
Kinderen zullen instaat zijn om:
 Te verklaren wat er gebeurd is met de dinosaurussen.
 Te vertellen dat God dinosaurussen heeft geschapen op dag 6.
 De dinosaurussen in het scheppingsverhaal te plaatsen.

MEMORIEVERS
Genesis 2:25

En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar al zijn aard en alles
wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was.

TOEPASSINGEN
 Wat de Bijbel verteld over de geschiedenis is waar.
 Alles moet getoetst kunnen worden aan de Bijbel.
 De Bijbel heeft een antwoord op alle vragen waarvan God wou dat we ze wisten.

VOLGENDE WEEK
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HET EVANGELIE
Lees Jes. 6:3; Rom. 3:23; Rom. 5:8-9; 2 Kor. 5:21; 2 Pet. 3:18

ACHTERGROND
Volgens de meeste mensen gaan dinosaurussen en evolutie hand in hand. Veelal worden dinosaurussen
gebruikt om kinderen en volwassenen te overtuigen dat er miljoenen jaren waren in de geschiedenis van de
aarde. Vele christenen beseffen niet dat de Bijbel ook hier antwoorden op geeft en zelfs gebruikt kan worden
om het bestaan van de dinosaurussen te verklaren en wanneer deze geleefd hebben en wat er met hen
gebeurde. Kol. 2:3 zegt: ‘…, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.’
Bijbellezing: Gen. 1:24,25; Job 40:15-24
Vele denken dat het bestaan van dinosaurussen een mysterie is. Maar dit blijft alleen een mysterie wanneer je
de geschiedenis van de evolutie accepteert. Volgens de evolutionisten:
“Dinosaurussen leefden ongeveer 235 miljoen jaar geleden. Lang voordat de mens evolueerde. Deze periode
noemt men de dinosaurus era. Er leefden geen mensen samen met dinosaurussen.”
Maar het is geen mysterie wanneer je het antwoord gaat zoeken in Gods Woord, in hetgeen de Schepper zelf
heeft geopenbaard aan ons en dat ook aanneemt als waarheid. Volgens Bijbelse geschiedenis:


Dinosaurussen ontstonden ongeveer 6000 jaar geleden.



Omdat dinosaurussen landdieren waren en God landdieren op de zesde dag geschapen heeft, zijn dus
de dinosaurussen op dag 6 geschapen. (Gen. 1:24-31; Gen. 1:20-23).



Dinosaurussen kunnen niet dood zijn gegaan voor deze tijd, want de dood, bloedvergieten, ziekte en
lijden is een resultaat van de zonde van Adam. (Rom. 5:12-14; 1 Kor. 15:22).



Adam en Eva zijn ook geschapen op de zesde dag, dus leefden de mens en de dinosaurussen samen.



Alle dieren naar hun aard gingen in de Ark van Noach, inclusief dinosaurussen naar hun aard. Alles wat
achter bleef is verdronken tijdens de vloed.

Na de vloed (ongeveer 4.500 jaar geleden) kwamen de landdieren uit de Ark (inclusief de dinosaurussen) en
leefden op de aarde naast de mens. De zonde, de vloed en de effecten van de vloed hebben de aarde veel doen
veranderen. Vele dieren zijn dood gegaan door ziekten, gebrek aan voedsel enz. Zoals vele andere dieren, zijn
ook dinosaurussen uitgestorven.

Wij weten dat dinosaurussen bestaan hebben mede doordat er verschillende fossiele beenderen zijn
gevonden. Maar wetenschappers graven alleen maar beenderen op, geen dier met vlees eraan. Ook al zouden
ze alle beenderen opgraven, wetenschappers hebben dan maar 40 procent om te kunnen zeggen hoe het dier
er origineel uit gezien zal hebben. Beenderen vertellen niets over de kleur van het dier of wat ze gegeten
hebben.
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Er zijn maar twee manieren van denken – een christelijke kijk op de wereld dat begint met God als fundament
of een seculiere kijk op de wereld dat begint met de mens als fundament. Wanneer je begint met een Bijbelse
kijk op geschiedenis, zal er een totaal verschillende denkwijze zijn over dinosaurussen.
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Het geloof in de schepping is gebaseerd op de Bijbel, dat van zichzelf zegt dat ze het Woord van God is, dat
vertelt over God die altijd bestaan heeft, die perfect is en nooit liegt. (Ps. 78:5; 2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21; Titus
1:2). De Bijbel is een geschiedenisboek van het universum van het prille begin. Het vertelt ons wanneer tijd
begon (Gen. 1:1) en gebeurtenissen zoals het begin van de zonde en dood, de zondvloed, het ontstaan van
verschillende talen na het bouwen van de toren van Babel, de Zoon van God gekomen als mens, Zijn dood en
verrijzenis en het komen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Het woord ‘dinosaurus’ komt van een man genaamd Sir Richard Owen, een beroemde Britse anatomist, die het
woord creëerde in 1841 uit twee Griekse woorden, deinos and sauros, wat ‘vreselijke hagedis’ betekend. De
Staten Vertaling spreekt dus (nog) niet over ‘dinosaurussen’ omdat het woord nog niet bestond!
Er bestaan nog andere woorden voor dinosaurus. Denk maar eens aan het woord ‘draak’. Vele beschrijvingen
van de draak komen overeen met dinosaurussen. (Ps. 91:13; Jes. 43:20; Mal. 1:3; Jer. 14:6 Staten Vertaling).
Het woord ‘draak’ (Hebreeuws: Tannim) komt zeker 21 keer voor in het Oude Testament.
Job hoofdstuk 41 geeft een beschrijving van een groot dier dat in zee leefde. De ‘Leviathan’ genoemd. (Staten
Vertaling). Gen. 1:21 zegt: ‘En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel’. (SV). Het
Hebreeuwse woord voor ‘walvissen’ is eigenlijk het woord voor ‘draak’. Er wordt ook melding gemaakt van een
vliegende draak in Jes. 30:6 ‘…en de vurige vliegende draak,…’ (SV).
Al deze beschrijvingen komen overeen met wat wij nu noemen de dinosaurus. De Bijbel spreekt zelf meer over deze
dieren dan vele andere.
In vele commentaren wordt gezegd dat ‘behemoth’ een olifant of een nijlpaard is. Job 40:10: ‘Zie nu Behemoth,
welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund’ (SV). ‘Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt,
evenals u. Het eet gras zoals het rund’ (NBG).
Maar deze zijn niet de grootste landdieren en lijken niet op de beschrijvingen die in de Bijbel gegeven zijn. Er zijn
Hebreeuwse woorden voor olifant en nijlpaard, maar de Bijbel gebruikt deze termen niet. Omdat de vertalers niet
wisten wat voor beest dit was, hebben ze de letters overgebracht in andere schrifttekens (‘transliteratie’), en zo
kwam het woord ‘behemoth’.
De aanwezigheid van scherpe tanden bij een dier wil niet zeggen hoe ze zich gedroegen of wat deze dieren aten –
alleen wat voor type tanden het had. We lezen in Gen. 1:29-31. dat voordat de zonde op aarde kwam, alle dieren
vegetarisch waren. Gen. 1:30 ‘Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het
kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven.’ (SV). Dat
betekent ook dat de T-rex, voordat de zonde in de wereld kwam, alleen planten at. Vandaag de dag zijn er ook nog
dieren die scherpe tanden hebben maar eigenlijk gewoon vegetarisch zijn. (zoals de tanden van een kameel of een
pandabeer).
Nadat zonde in de wereld gekomen was veranderde alles. Sommige dieren gingen misschien andere dieren eten. In
de tijd van Noach beschreef God hoe het op aarde was: Gen. 6:12 ‘Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven;
want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde’. Na de vloed had God het gedrag van de dieren veranderd,
Gen. 9:2 ‘En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in
al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven’.
God vertelt in de Bijbel dat voordat de vloed kwam, Hij van elk dier naar zijn aard, elk twee naar Noach stuurde om
aan boord van de Ark te gaan. Dus ook van elk van de landdieren stuurde Hij twee van elk naar zijn aard naar de Ark,
inclusief twee van elk naar zijn aard van de dinosaurus.
Niet alle dinosaurussen waren grote dieren, vele hadden een normale grootte (zoiets als een schaap) of waren
kleiner (als een struisvogel of een haan). Dinosaurussen legden eieren, de grootste ooit gevonden hadden de grootte
van een voetbal.

Wat zou er dan gebeurd kunnen zijn met de dinosaurus?
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Er waren nog meer veranderingen na de zondvloed. God had gezegd dat de dieren bang zouden worden voor de
mens en dat de mens het vlees van de dieren kon eten. Gen. 9:1-7 ‘Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik
heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid’. Zelfs voor de mens werd de wereld een hardere plaats. Zo kwamen
mens en dier met elkaar in competitie om te overleven.
Zo zijn de dieren sinds de vloed onderhevig aan uitsterven, onder andere door handelingen van mensen, competitie
met andere dieren of door het hardere leefklimaat op aarde. Nog steeds sterven er dieren uit. Dinosaurussen vallen
daar ook onder. Denk ook maar eens aan de programma’s die ze hebben in dierentuinen om dieren te redden die
met uitsterven bedreigt zijn. De mensen zullen zeggen dat de dieren uitsterven doordat mensen ze uitmoorden, de
mens die niet goed zorgt voor het milieu, ziekten, genetische problemen, catastrofes zoals overstromingen – er zijn
vele redenen.
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Het is realistisch om aan te nemen dat God jong volwassen dieren in de Ark had, niet volledig volgroeide dieren. De
dieren die van de Ark kwamen, waren verantwoordelijk om de aarde opnieuw te bevolken. De jongvolwassen dieren
waren in het beginstadium van hun vruchtbaarheid.

Misschien is een van de redenen dat de dinosaurus is uitgestorven dat we niet eerder met een programma zijn
gestart om ze te redden.
Het punt is – hetzelfde als de reden van vandaag dat uitsterven veroorzaakt – dat als een resultaat van de zonde, de
vloek, de effecten van de vloed, etc. – dit de zelfde redenen zijn dat veroorzaakte dat de dinosaurus uitstierf. Als
deze allemaal al zijn uitgestorven…

MOEILIJKE WOORDEN
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Grote, algemene ramp.
Geleidelijke ontwikkeling tot iets anders, tot iets hogers of beters.
In aarde versteent en als zodanig aangetroffen.
Iets onbegrijpelijks, iets waarvoor men geen verklaring weet, wat geheimzinnig is.
Uitsluitend plantaardig voedsel nuttigen.
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Catastrofe
Evolutie
Fossielen
Mysterie
Vegetarisch

BIJBELLES
INLEIDING
Is God schepper van alles? Ja, zo ook van de dinosaurus. In Gen. 1:24-25 staat hoe hij deze gemaakt heeft. De
landdieren heeft hij op dag 6 geschapen en dus ook de dinosaurus.
Vandaag gaan we leren over de dinosaurus en wat er nu met deze dieren is gebeurd. Vertel de achtergrond van deze
les in eigen woorden.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Gen. 1:24-25; Job 40:10-24 (in HSV)

SAMENVATTING
De Bijbel kan worden gebruikt als basis om de dinosaurus te verklaren en het mysterie over wanneer ze geleefd
hebben en wat er met hen is gebeurt op te lossen. Het woord ‘dinosaurus’ wordt pas in 1841 voor het eerst gebruikt
en dat verklaard waarom dit niet is terug te vinden in de Bijbel. God heeft alles geschapen, zoals geschreven staat in
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 Wanneer zijn de dinosaurussen gekomen?
De dinosaurussen zijn net als alle andere dieren door God geschapen. Dit wordt in de Bijbel beschreven
in Genesis 1. De landdieren zijn geschapen op dag 6 (Gen. 1:24-25).
 Wordt er in de Bijbel over dinosaurussen gesproken?
Ja, bijvoorbeeld in Job 40:10, 20; Ps. 91:13; Jes. 43:20; Mal. 1:3; Jer. 14:6 Staten Vertaling. Denk maar
eens aan het woord ‘draak’.
 Waar komt het woord dinosaurus vandaan?
Het woord ‘dinosaurus’ komt van een man genaamd Sir Richard Owen, een beroemde Britse anatomist,
die het woord creëerde in 1841 uit twee Griekse woorden, ‘deinos’ and ‘sauros’, wat ‘vreselijke hagedis’
betekend.
 Wat aten de dieren voordat de zondvloed gekomen was?
Voordat de zonde op aarde kwam, waren alle dieren vegetarisch. Gen. 1:30 ‘Maar aan al het gedierte der
aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende
ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven.’ (SV). Dat betekent ook dat de T-rex, voordat de zonde in
de wereld kwam, alleen planten at. Vandaag de dag zijn er ook nog dieren die scherpe tanden hebben maar
eigenlijk gewoon vegetarisch zijn. (zoals de tanden van een kameel of een pandabeer).
 Wat veranderde er na de zondvloed allemaal?
Sommige dieren gingen misschien andere dieren eten. God had het gedrag van de dieren veranderd, Gen. 9:2
‘En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al
wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven’. God had gezegd
dat de dieren bang zouden worden voor de mens en dat de mens het vlees van de dieren kon eten. Gen. 9:1-7
‘Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid’.
 Hoe kan het dat de dinosaurus is uitgestorven?
Zo zijn de dieren sinds de vloed onderhevig aan uitsterven, onder andere door handelingen van mensen,
competitie met andere dieren of door het hardere leefklimaat op aarde. Nog steeds sterven er dieren uit.
Dinosaurussen vallen daar ook onder. Denk ook maar eens aan de programma’s die ze hebben in
dierentuinen om dieren te redden die met uitsterven bedreigt zijn. De mensen zullen zeggen dat de dieren
uitsterven doordat mensen ze uitmoorden, de mens die niet goed zorgt voor het milieu, ziekten, genetische
problemen, catastrofes zoals overstromingen – er zijn vele redenen. Wat zou er dan gebeurd kunnen zijn met
de dinosaurus?Misschien is een van de redenen dat de dinosaurus is uitgestorven dat we niet eerder met een
programma zijn gestart om ze te redden.
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BEGELEIDENDE VRAGEN

6

©2016 Bijbelgemeente Ebenezer

THEMALES 1  DINOSAURUSSEN

het boek Genesis en dinosaurussen zijn daardoor geen miljoenen jaren oud. Zoals met meerdere dieren op aarde
gebeurt is, is ook de dinosaurus eens met uitsterven bedreigt. Zo is deze aan zijn eind gekomen.

IJSBREKERTJES
Speelgoeddino
Voor de les begint, neem speelgoed dinosaurussen mee om aan de kinderen te laten zien. Je kunt ze eventueel
rond laten gaan. Aan het eind van de les kan je eventueel de kinderen elk een dinosaurus laten meenemen
naar huis.
Dinoboekjes
Neem boeken over dinosaurussen mee. (Deze kan je ook lenen in de plaatselijke bibliotheek). Laat tijdens je les
de bewuste platen zien. Misschien zijn er boeken met fossielen, zodat je duidelijk kan maken wat dit woord
precies betekent.

KNUTSELACTIVITEITJES
Jagen op dinosaurussen
Verstop speelgoed dinosaurussen op de plek waar je de les geeft. Laat de kinderen ze zoeken. Dinosaurussen heb je
misschien thuis of zijn verkrijgbaar in de speelgoedwinkel.
Doolhof
Geef de kinderen elk een exemplaar van het blad ‘Doolhof’. Begin bij start en zoek je weg door het doolhof naar het
einde.
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Woordpuzzel
Geef de kinderen elk een exemplaar van de ‘Woordpuzzel’. Zoek de dinosauruswoorden in de puzzel.
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DOOLHOF
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WOORDPUZZEL

KNUTSELWERKJE
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Dino-raamhanger
Kleur de dinosaurus in en knip langs de buitenste cirkel het geheel uit. Maak bovenin een gaatje en knoop er
een draad aan.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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