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Veel kinderen zijn gefascineerd door 

dino’s. Dit kan je als christelijke op-

voeder of docent voor lastige vragen 

stellen, want veel boeken, fi lms en 

speelgoed over dino’s overladen de 

kinderen met de evolutietheorie. Het 

lijkt wel alsof de evolutietheorie en 

dino’s niet te scheiden zijn. 

Dino’s als Gods prachtige 
schepsels
Er zijn ouders en docenten die het 

onderwerp dino’s daarom maar zoveel 

mogelijk vermijden. Dat is helemaal 

niet nodig, een gemiste kans en zelfs 

erg gevaarlijk. Dinosaurussen waren 

prachtige schepsels van God die ge-

schapen zijn tot Gods eer. Bovendien 

kunt u aan de hand van dino’s kinderen 

veel leren over geloof en wetenschap 

en de betrouwbaarheid van de Bijbel. 

In dit nummer willen wij u toerusten 

met heldere antwoorden, tips en 

informatie over dinosaurussen . Voor 

uzelf en voor kinderen, kleinkinderen, 

leerlingen, neefjes/nichtjes, buurkin-

deren, etc. U leest onder andere over 

wat de Bijbel zegt over dino’s, welke 

wetenschappelijke argumenten de 

Bijbelse geschiedenis van dino’s on-

dersteunen en welke dinokinderboe-

ken wij aanraden. Voor de kinderen 

zijn er drie speciale 

kinderpagina’s!

Help, mijn kind is 
gek op dino’s! 

"Het is alleen 
maar mooi 
als kinderen 
enthousiast zijn 
over dino’s!”

Inhoud Voorwoord
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“Mijn kind is gek op dino’s, en leest graag dinoboeken. Ze stelt ons 
de laatste tijd veel vragen over ‘miljoenen jaren’ en fossielen. Pas 
kwam ze ons vertellen dat dinosaurussen al uitgestorven waren 
voordat mensen bestonden. Het lijkt wel alsof dinosaurussen niet 
in de Bijbelse geschiedenis passen. Hoe zit het? En wat kan ik aan 
mijn kinderen antwoorden?”

Bijbels kader: in het kort
Dino’s zijn enkele duizenden 

jaren geleden door God 

geschapen op de zesde 

scheppingsdag. Ze leefden 

tegelijkertijd met de mens. 

Voor de zondeval waren 

alle dino´s vegetariër en 

niet gevaarlijk. Tijdens de 

zondvloed zijn veel dino's 

gestorven, slechts van elke 

basissoort gingen er twee mee 

in de ark. De Bijbel vermeldt 

niet hoe en wanneer de dino’s 

zijn uitgestorven. In de Bijbel 

staan beschrijvingen van 

dieren die wij waarschijnlijk nu 

dinosaurussen zouden noemen.ken wij aanraden. Voor de kinderen 

Erika de Stigter

dinosaurussen zouden noemen.
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‘Mam, waarom zijn er nu geen dino’s meer? En zijn ze 

echt miljoenen jaren oud?’ Zomaar wat vragen die je 

kunt krijgen als je kinderen hebt die geïnteresseerd 

zijn in dino’s. Hoe ga je daar mee om en welke 

antwoorden geef je? Bij Logos Instituut merken we 

dat ouders behoefte hebben aan antwoorden, tips en 

goede dino-kindermaterialen. We spraken hierover 

met Deborah Hoogstrate (35) uit Hilversum, een 

volgster van ons Instagram-account.  

Wat heb jij met dino’s?
Ikzelf helemaal niets, maar mijn zoons zijn weg 

van dino’s! Sinds kort stelt mijn oudste zoon (8) 

regelmatig verdiepingsvragen. Op school had hij 

ergens gezien of gelezen dat dino’s miljoenen jaren 

oud zijn. Vervolgens begon hij mij allerlei vragen 

daarover te stellen. ‘Hoe zit het met miljoenen jaren? 

Wat was er eigenlijk eerst? En waarom zijn de dino's 

er nu niet meer?’

Uit de praktijk

Hoe ga je met deze verdiepende vragen om? 
De vragen van mijn kinderen dwingen mij om na te 

denken over dino’s en de Bijbel. Ik had mezelf nooit in 

deze vragen verdiept, omdat het voor mij voldoende 

is om te geloven dát God de dino’s geschapen heeft. Ik 

probeer te geloven als een kind en hoop dat ook mee 

te geven aan mijn kinderen. Maar naar de kinderen toe 

wil ik ook onderbouwde antwoorden kunnen geven, 

antwoorden die kloppen met de Bijbel! 

Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nog lang niet op alle 

vragen een antwoord heb of zeker weet dat ik het 

juiste antwoord geef. Nu vertel ik de kinderen vooral 

wat ik zelf denk en in de Bijbel lees. Ik lees dat God 

de dieren geschapen heeft, dus ook de dino’s, maar 

ik weet niet zeker wanneer. Leefden dinosaurussen 

miljoenen jaren geleden en hoe past dit dan in 

de Bijbel? En wanneer zijn de dinosaurussen dan 

uitgestorven, misschien tijdens of na de zondvloed? 

Heb je wel eens een bijbelgetrouw dinoboek 
gelezen of gebruikt, bijvoorbeeld via het 
Logos Instituut? 

Op dit moment heb ik zelf nog geen materialen 

daarover gezien of gelezen. Als mijn kinderen met 

serieuzere vragen komen, dan gaan mijn man en ik ons 

wel actiever in literatuur over dino’s verdiepen. Ik zou 

me gesteund voelen door een boek dat geschreven 

is in de taal van kinderen en door iemand die zelf wel 

onderzoek naar dino’s gedaan heeft. Zo’n boek kan 

ik ook goed gebruiken voor de vriendjes en neefjes 

van mijn kinderen, want die hebben ook vragen over 

dino’s! 

“ De vragen van mijn 
kinderen dwingen mij om 
na te denken over dino’s 
en de Bijbel”

Interview

Zie 
pagina 

14! Wil je bijdragen aan ons onderwijsproject ‘De basisschool op weg naar 2021’? 

Steun ons dan via www.logos.nl/projecten

4.

Feit of fabel?
over dinosaurussen

In de Bijbel staat niets 
over dinosaurussen. 
Fabel!
Het woord dinosaurus komt niet in de Bijbel 

voor omdat dit woord pas sinds 1841 wordt 

gebruikt. In de Bijbel wordt meestal het woord 

draak of slang gebruikt voor dieren die wij nu 

dinosaurussen zouden noemen. De ‘Leviathan’ 

en ‘Behemoth’ zoals beschreven in onder 

andere Job 40 en 41 zijn waarschijnlijk soorten 

dinosaurussen of dinosaurusachtige reptielen.  

1.

4.2.

5.

3.

Mensen en dinosaurussen 
hebben tegelijkertijd 
geleefd. Feit!
Volgens de Bijbel heeft God alle landdieren 

en mensen geschapen in de zes dagen van de 

scheppingsweek. Mensen en dino's hebben dus 

tegelijkertijd geleefd. Dit wordt ondersteund 

door de grote hoeveelheid verhalen, mythes en 

beschrijvingen over dieren die erg veel lijken op 

wat we nu dino's noemen. 

Dinosaurussen pasten 
niet in de ark. Fabel!
De ark was een erg grote boot van ongeveer 

150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter 

hoog. Ruimte genoeg voor héél veel dieren 

en voedsel. Alleen van elke basissoort gingen 

er twee dino´s mee. Bovendien waren niet 

alle dino’s groot, gemiddeld de grootte 

van een schaap. Ook heeft God misschien 

jonge dino's gestuurd, die bleven vóór hun 

groeispurt nog erg klein.  

Alle dinosaurussen waren 
ooit vegetariër. Feit! 
God gaf de planten en vruchten aan de dieren als 

voedsel (Gen. 1:29-30). Pas na de zondeval, en 

wellicht pas na de zondvloed, werden sommige 

dino’s vleeseters. 

We weten 100% zeker 
dat alle dinosaurussen 
zijn uitgestorven. Fabel!  
Sommige moerassen, oerwouden en diepe 

zeeën zijn nog nooit verkend. Ook gebeurt 

het vaker dat men soorten vindt waarvan 

men dacht dat ze uitgestorven waren. 

Daarom mogen we niet met 100% zekerheid 

uitsluiten dat er ergens nog levende 

dinosaurussen bestaan. 

Puntsgewijs

serieuzere vragen komen, dan gaan mijn man en ik ons 

wel actiever in literatuur over dino’s verdiepen. Ik zou 
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Eerst iets over het woord 

‘dinosauriër’. Deze term is in de 

negentiende eeuw bedacht en is 

afgeleid van twee Griekse woorden: 

‘deinós’ dat betekent ‘verschrikkelijk, 

angstaanjagend, imposant groot’ 

en het woord ‘sauros’ dat betekent 

‘reptiel’. Samen duiden deze twee 

woorden op een immens, reusachtig, 

indrukwekkend groot reptielachtig 

dier, de dinosauriër. ‘Dinosauriër’ is 

dus geen bijbels woord. Komt in de 

Bijbel zo’n immense dinosauriër dan 

helemaal niet voor? Hebben deze 

kolossale dieren samen met de mens 

geleefd? Deze vragen brengen ons bij 

het Bijbelboek Job.

In het boek Job heeft de schepping 

een belangrijke plaats en wordt er 

vaak naar verwezen. Aan het einde 

van dit poëtische boek vinden we 

Gods redevoeringen (Job 38 t/m 

41). Hierin neemt de Heere God Job 

mee door Zijn prachtige schepping, 

vanaf het begin toen Hij de aarde 

grondvestte (Job 38:4). Hij toont 

hem hoe Hij het schitterende 

universum, het oneindige heelal, 

De Bijbel open

Regelmatig komen in gesprekken over schepping of evolutie 
dinosaurussen ter sprake. Komen dinosaurussen in de Bijbel voor en 
hoe worden deze dieren dan genoemd? In dit artikel bespreken we de 
‘Behemoth’ en de ‘Leviathan’ uit Job. 

de rijke dierenwereld schiep, en 

stelt uiteindelijk twee uiterst 

indrukwekkende reuzendieren aan 

hem voor: Behemoth en Leviathan. 

‘Behemoth’, Job 40:10-19
Dit gedicht beschrijft in een sfeer 

van grootsheid een indrukwekkend 

superdier als het ‘meesterwerk van 

Gods wegen’ (vs. 14a). Het woord 

‘Behemoth’ is een meervoudsvorm 

van het Hebreeuwse woord ‘behema’ 

dat als enkelvoud meestal gebruikt 

wordt in algemene zin: vee, dieren, 

beesten, gedierte, dierenwereld (zoals 

in Gen. 3:14; Spr. 30:30). Dit woord 

duidt op werkelijke, bestaande dieren.

De ‘Behemoth’ wordt beschreven als 

een rustige graseter die verblijft in de 

schaduw van rivierplanten, vs. 16-17. 

Heel wat anders dan de roofzuchtige 

en angstaanjagende dieren die in 

allerlei scheppingsmythen naar voren 

komen. Zijn lendenen en buikspieren 

zijn zeer sterk, zijn staart is krachtig 

als een ceder. Zijn dijspieren of 

-pezen vormen bundels op zijn lijf, zijn 

botten zijn als bronzen staven, zijn 

ledematen als ijzeren stangen. Hij is 

brede staart. Daarom kan men 

bij ‘behemoth’ heel goed aan een 

dinosauriër denken.

‘Leviathan’, Job 40:20-41:25
Hier wordt waarschijnlijk een zeer 

groot zeedier bedoeld. Uit deze 

uitvoerige beschrijving blijkt dat 

het om een werkelijk, in Jobs tijd 

bestaand groots dier ging. Mogelijk 

een dinosaurusachtige zeereptiel? 1

Het dier kan niet worden gevangen, 

zijn kaak valt niet te doorsteken, 

huid en kop zijn ondoordringbaar. 

Hij is niet te benaderen en uiterst 

sterk, zijn huid valt niet te villen 

en het dubbele pantser is ook 

ondoordringbaar. Zijn tanden zijn 

afschrikwekkend en op zijn rug zijn 

er dicht aaneengesloten schilden. 

Brandende fakkels, vonken en 

vlammen komen uit zijn bek, zijn 

neus rookt. Hij is met geen wapen 

te benaderen. Aan zijn onderzijde 

zitten scherpe scherven, hij doet de 

zee kolken. Hij is onvergelijkbaar, 

zonder angst en kijkt neer op alles 

wat hoog is (vgl. Ps. 104:26). 

‘Leviathan’ wordt vaak 

geïdentifi ceerd als een krokodil, 

maar daar valt veel op af te 

dingen: in de oudheid werd op 

krokodillen gejaagd, ze werden 

getemd, krokodilschubben zijn 

doordringbaar, en ze produceren 

geen vlammen of rook. Dieren 

die juist wel aan de beschrijving 

van ‘Leviathan’ voldoen kunnen 

we mogelijk vinden onder de 

uitgestorven dinoachtige reptielen, 

zoals de Kronosaurussen en vooral 

de Sarcosuchus imperator.2

Dinosaurussen in het 
Bijbelboek Job

Auteur: Annechiena Vrolijk

'Zie toch zijn kracht in zijn 
lendenen. en zijn sterkte in de 
spieren van zijn buik'

Job 40:11 (HSV)

1  Wetenschappelijk gezien zijn grote uitgestorven zwemmende reptielen (zoals de kronosaurus) en 
vliegende reptielen (zoals de pterosauriërs) geen dinosaurussen. Omdat ze in de volksmond (en door 
kinderen) vaak wel tot de dinosaurussen gerekend worden, nemen we ze in deze Bijbelvast mee in onze 
bespreking van dinosaurussen. 
2  Een immens dier, gehuld in grote pantserplaten, dat tot 10 ton kon wegen en 12 m. lang kon zijn.
3   Argumenten voor datering in de aartsvaderstijd zijn o.m.: Job werd minstens 200 jaar oud, 
vergelijkbaar met de tijd van Terah (Gen. 11:32); hij offerde zelf duidt op pre-Mozaïsche tijd. Zie SBOT
6, p. 385-385; J.P. van de Giessen, ‘de binnenkameren van het Zuiden’; M.J. Paul, lezing van 27 februari 
2021 op het Logoscongres (terug te kijken op ons Youtubekanaal).

het voornaamste van Gods werken! 

Hij vindt voedsel in de bergen, slaapt 

onder bomen, ligt ook in water tussen 

riet. Hij beweegt zich dus op land, in 

water en bergen. Niemand durft hem 

te vangen.

Op grond van kenmerken als gewicht, 

omvang en kracht wordt dit dier 

vaak beschouwd als een nijlpaard. 

Echter, het nijlpaard heeft geen 

zichtbare spierbundels, het kleine 

nijlpaardstaartje is zeker niet te 

vergelijken met een ceder(tak) en op 

het dier werd gejaagd.   

Vertalingen als ‘nijlpaard’ of ‘olifant’ 

passen dan ook niet bij de beschrijving 

van ‘behemoth’. We kunnen deze 

aanduiding beter onvertaald laten. De 

eigenschappen van ‘behemoth’ tonen 

echter wel treffende overeenkomsten 

met die van verschillende 

plantenetende dinosaurussen, zoals 

de Apatosaurus, Brachiosaurus, 

Ultrasaurus en Nigersaurus. Het 

betreft kenmerken als: uiterst 

sterk, grote zichtbare spierbundels, 

hoogte ca. 18 m. en lengte ca. 30 m., 

gewicht 30 tot 130 ton, meterslange 

Conclusie
We concluderen dat de beschrijvingen van ‘Behemoth’ en ‘Leviathan’ in 

Job het meest overeenkomen met wat nu bekend is over de uitgestorven 

dinosaurussen. Job behoort tot de oudste Bijbelboeken, hoogstwaarschijnlijk 

te dateren in de vroege aartsvaderstijd. Dat betekent dat we hier het verslag 

horen van iemand die gelijktijdig met de dinosaurussen kan hebben geleefd. 3

Over de auteur: Annechiena Vrolijk is Hebraïste en oudtestamentica en 

werkzaam als auteur, docent, spreker. Zij is medeauteur van de 12-delige 

Studiebijbel van het Oude Testament.

Bijbelvast September 2021  nr 46. 7.



Wat omschrijft hij?

Wat omschrijft hij?

9.8.

1.1.

3.3.

2.2.

Voor kids

In de Bijbel staat dat alle landdieren, dus ook de landdino’s, op de zesde 
dag zijn geschapen. Net als de mens (Genesis 1:24-31). Dus moeten dino’s 
tegelijkertijd met mensen hebben geleefd en kan dit niet miljoenen jaren 
geleden zijn. Zijn daar ook aanwijzingen voor, naast de Bijbel? Jazeker! 
Een paar vind je op deze bladzijdes.

Auteur: Tabitha Geelhoed Tabithasvlog

Dino = Draak
Het woord dinosaurus betekent 
‘verschrikkelijke hagedis’ en is pas in 1841 
bedacht door Richard Owen. Voor die tijd 
waren 

er natuurlijk 
ook al dinosaurussen, ze 
hadden alleen een andere naam: 
draken (of ‘enorme reptielen’, of ‘enorm 
grote slangen’). Als je goed kijkt naar de 
kenmerken van draken dan zie je heel 
veel kenmerken van dino’s.

Zacht weefsel
De wetenschapper Mary Schweitzer vond in 1997 
bloedcellen in een T-Rex bot. Later werd er zelfs zacht 
weefsel gevonden in andere dinosaurusbotten. Zacht 
weefsel, bloedvaten en cellen kunnen niet miljoenen 
jaren oud zijn! Dat betekent dat dino’s ook geen 
miljoenen jaren geleden geleefd hebben. Dit past bij 
wat de Bijbel zegt over dino’s, namelijk dat ze een paar 
duizend jaar geleden geschapen zijn.

Dino in 
verslagen en op 
afbeeldingen
Er zijn ontzettend veel oude 
afbeeldingen en omschrijvingen van 
dino’s gevonden. Ook van mensen 
en dino’s samen. De meest logische 
verklaring hiervoor is dat mensen 
en dino’s ooit samen hebben 
geleefd. Vooral omdat het zóveel 
afbeeldingen en omschrijvingen zijn, 
ze over héél de wereld gevonden 
worden en uit álle tijden komen. 
Dat mensen tegelijkertijd met dino’s 
hebben geleefd past bij wat er in 
de Bijbel staat. Hieronder zie je 
twee omschrijvingen en een paar 
afbeeldingen.

Zegelcylinder (Apa
tosaurus),

3500 v. Chr., Meso
potamië

Kopergravure op het graf van Bishop Richard Bell (Sauropod), 1496 n. Chr., Engeland

Nijlmozaïek van Palestrina
100 v. Chr., Italië

Herodotus
• 4de eeuw voor Christus
• Eerste ‘moderne’ geschiedenis 

schrijver
• Boek: ‘de Historiën’
• Omschrijft: vliegende draken, met 

vleugels als vleermuizen in woestijn 

boven Egypte => lijkt op een Pterosaurus

Omschrijft: vliegende draken, met 

Marco Polo
• 13de eeuw na Christus• Italiaanse ontdekkingsreiziger• Boek ‘Il Milione’

• Omschrijft: grote slangachtige wezens in China, 6-7 meter lang met korte poten, grote ogen, grote bek, konden mensen in zijn geheel opeten => lijkt op een Allosaurus

Marco Polo
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Waar komen dino’s vandaan? Creati onisten denken dat God 
de dinosaurussen op de zesde dag geschapen heeft , het 
zijn immers landdieren. God schiep verschillende dinoba-
sisgroepen (‘baramins’) waaruit zich verschillende soorten 
ontwikkelden. Creati onisten doen volop onderzoek naar 
deze dinobaramins. Zij hebben nu ongeveer 20 dinobasis-
groepen geïdenti fi ceerd, bijvoorbeeld de tyrannosaurus en 
de hadrosauriërs (bekend als de eendsnaveldino’s). 

Het ontstaan van dinosaurussen is een groot raadsel binnen 
de naturalisti sche wetenschap 1. Vanuit dit denkkader 
zouden de dinosaurussen zijn ontstaan in het Trias (tussen 
252 en 201 miljoen jaar geleden) uit de archosauriërs (de 
vermeende voorouders van de krokodillen, pterosauriërs en 
dinosaurussen), maar het ontbreekt aan goed bewijsmateri-
aal. Het is zelfs zo dat als het erop lijkt dat naturalisten één 
probleem oplossen er weer diverse nieuwe problemen zich 
aandienen. 

Zacht weefsel
Een van de sterkste argumenten voor de relati ef jonge ou-
derdom van de dinobott en is de vondst van ‘zacht weefsel’. 

Aan het einde van de vorige eeuw zorgde dr. Mary Schweit-
zer voor beroering in wetenschappelijk dinoland. Ze had 
‘zacht weefsel’ gevonden in dinobott en en publiceerde haar 
vondsten in een vakblad. Niet iedereen was daar gelukkig 
mee en tot vandaag is er discussie over. Alle scepti ci ten 
spijt wordt het werk van Schweitzer keer op keer beves-
ti gd door nieuwe vondsten. In 2020 zijn er zelfs sporen 
van chromosomen en DNA-markers gevonden. Als deze 
dino’s werkelijk miljoenen jaren oud zijn, hoe kunnen deze 
organische moleculen zo lang bewaard blijven? Naturalisten 
doen er alles aan om een antwoord op deze vraag te vinden 
en dragen diverse oplossingsrichti ngen aan. Dit varieert van 
het ontkennen van het bestaan van deze organische mole-
culen tot conservering waarbij ijzerdeeltjes een rol spelen. 
Deze oplossingen zijn echter niet overtuigend en worden 
ook door diverse wetenschappers weersproken. Aan één 
oplossing wil men niet denken: deze dinorestanten zijn 
niet miljoenen jaren oud maar duizenden jaren ‘jong’. Deze 
oplossing past goed binnen de Bijbelse geschiedenis.

Uit de wetenschap

Koolstof-14 in dinobotten?
In diverse fossiele dinobotten wordt bovendien nog de 

atoom koolstof-14 gemeten. Koolstof-14 wordt door 

naturalisten gebruikt om onder andere plantaardig en 

dierlijk materiaal te dateren. Hoewel er onder creationisten 

discussie is over de bruikbaarheid van deze dateringsmetho-

de voor absolute dateringen, zijn de meeste naturalisten er 

vrij duidelijk over: tot 50.000 jaar is deze methode betrouw-

baar. Dit getal komt door een berekening waarbij elke 5730 

jaar de helft van de resterende koolstof-14 is omgezet in 

stikstof-14. Als je deze halfwaardetijd doorrekent dan is er 

na 60.000 jaar niet genoeg koolstof-14 meer over om te kun-

nen meten. Dinobotten zullen daarom volgens de naturalist 

geen meetbare hoeveelheid koolstof-14 meer bevatten. Wat 

blijkt nu? Wanneer je deze dinobotten gaat onderzoeken, 

bevatten ze nog een meetbare hoeveelheid koolstof-14. 

Wanneer je deze waarde zou omrekenen naar naturalisti-

sche leeftijden zijn deze botten vaak tussen de 25.000 en de 

35.000 ‘jaar’ oud. Creationisten verbazen zich er niet over 

dat dinobotten nog een meetbare hoeveelheid koolstof-14 

bevatten, maar voor naturalisten is dit een groot probleem 

omdat ze denken dat dinosaurussen tot maximaal 65 miljoen 

jaar geleden leefden. Wat is hun verklaring voor al deze 

meetgegevens? Standaard: het kan niet waar zijn en dus 

moet het monster wel vervuild zijn met recent plantaardig of 

dierlijk materiaal. Maar… wat als deze gemeten hoeveelheid 

wel correct is? Moeten we dan de koolstof-14-methode 

verwerpen of erkennen dat deze dinosaurussen enkele 

duizenden jaren geleden nog op aarde rondliepen?

Ten slotte
Je ziet dat de naturalistische wetenschap het moeilijk heeft 

met het verklaren van sommige dinovondsten, zoals zacht 

weefsel, organische moleculen en koolstof-14. Deze vond-

sten passen wel goed bij de Bijbelse geschiedenis dat God de 

dino’s enkele duizenden jaren geleden heeft geschapen.

De uitgebreidere versie van dit artikel, inclusief literatuurverwijzing, vind je op 
www.logos.nl/bijbelvast.

Vanuit de Bijbel weten we dat de landdieren enkele duizenden 
jaren geleden op de zesde dag zijn geschapen. We weten 
daarom dat dinosaurussen maximaal enkele duizenden jaren 
geleden geschapen zijn. Veel wetenschappers denken echter dat 
dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven. Zijn er 
dinovondsten die pleiten voor de Bijbelse geschiedenis?

Auteur: Jan van Meerten

Passen dinovondsten 
in de Bijbelse 
geschiedenis?

1. Naturalistische wetenschap en naturalisme gaat er vanuit dat God niet bestaat en dat alles wat er bestaat verklaard kan worden door natuurlijke oorzaken. 
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G
raven naar dino’s met Mr Gibb’ (91 blz.) staat tjokvol 

informatie. Natuurlijk over dinosaurussen. Er staat 

informatie in over de soorten, waar ze leefden, wat 

ze aten, wat hen uniek maakt, wanneer ze leefden, hoe we 

weten dat ze bestaan hebben, hoe ze eruit zagen en hoe ze 

uitgestorven zijn. 

Wat dit boek uniek maakt, is dat het boek de Bijbel als 

uitgangspunt heeft. Er wordt besproken wat de Bijbel 

zegt over dino’s, en hoe we deze mooie schepsels kunnen 

begrijpen binnen een Bijbels kader van de schepping, 

zondeval, zondvloed en Gods reddingsplan. Allerlei 

aannames van de evolutietheorie over radiometrische 

datering, aardlagen en dinofossielen worden besproken en 

weerlegd.  

De Mr Gibb uit de titel is een nieuwsgierige sprinkhaan. In 

de tekst is hij helaas bijna niet te vinden; hij komt vooral 

terug in de komische illustraties. Deze maken de (soms wat 

droge) stof levendig en visueel voor kinderen. Eveneens 

is er bij elk hoofdstuk een leuke kinderactiviteit te vinden 

dat past bij de gelezen stof. Zo geeft elk hoofdstuk een 

‘kapstok’ voor een les: informatie, een activiteit en leuke 

illustraties. 

Het boek is geschreven voor ouders en kinder- en 

jeugdwerkers, als naslagwerk of om samen met kinderen 

door te nemen. Het is niet geschikt voor de (jonge) 

kinderen zelf.  Waar we zelf iets minder enthousiast over 

zijn, is de soms wat matige kwaliteit van de opmaak. Maar 

al met al is het een mooi naslagwerk voor al die slimme en 

misschien lastige vragen waar kinderen en tieners mee 

kunnen komen. Na het lezen van dit boek heeft u een 

degelijke basis gelegd. 

Zo’n nuttig, praktisch en volledig boek zou bij elke ouder en 

jeugdwerker in de kast moeten staan!

Kinderboekrecensie

‘Graven naar dino’s met Mr Gibb’ is à €19.95 verkrijgbaar in de 
webshop van Logos Instituut: www.logos.nl/webshop.

‘

Mooi naslagwerk voor ouders en jeugdwerkers!

Van de website

Draken, dinobotten 
en de Bijbel

Artikelen
Alle artikelen genoemd op deze pagina vindt je in een overzicht op logos.nl/bijbelvast. Tevens vind u daar een lijst met aanbevolen 

boeken, artikelen en kindermaterialen over dinosaurussen. 

Drakenverhalen en 

dinosaurussen

Wat hebben drakenverhalen te 

maken met dinosaurussen? Lees 

het in één van onze artikelen over 

drakenverhalen. Annechiena 

Vrolijk schreef een artikel over 

oude drakenverhalen uit het 

Midden-Oosten. Johan Demoed 

maakt in zijn artikel ‘op zoek 

naar de verloren draak’ een 

uitgebreide analyse van allerlei 

verhalen, beschrijvingen en 

afbeeldingen van draken/dieren 

die lijken op wat wij nu 

dinosaurussen zouden 

noemen. 

De vernieuwde 
website is online! 

Wat vind jij ervan? 
Laat het ons weten. 

Dinosaurussen en de 
Bijbel
Op ons laatste congres 

sprak ir. Gert-Jan van 

Heugten over dinosaurussen 

en de Bijbel. Deze lezing 

is te bekijken op ons 

Youtubekanaal: 

youtube.com/

logosinstituut. 

Meer weten over zacht 
weefsel in dinobotten? 
De vondst van zacht weefsel 
in fossiele dinobotten is een 
aanwijzing voor het gelijktijdig 
leven van mensen en dino’s. 
Hierover staan 
verschillende artikelen op 
onze website. 

Draken, dinobotten 
en de Bijbel

Wat hebben drakenverhalen te 

maken met dinosaurussen? Lees 

het in één van onze artikelen over 

Vrolijk schreef een artikel over Dinosaurussen en de 

Artikelen van logos.nl uitgelicht

verhalen, beschrijvingen en 

afbeeldingen van draken/dieren afbeeldingen van draken/dieren 

die lijken op wat wij nu 

dinosaurussen zouden 

noemen. 
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14.

Webshop

Dinosaurussen voor kleuters
Leeftijd: 7-8 jaar

€5.20
64  pagina’s

Genesis- Paradise lost (DVD) 
Een goed geanimeerde documentaire waarin 
de geschiedenis van Genesis wordt bekeken 

vanuit christelijke wetenschap.
€14.99

127 pagina's 

Vernieuwd en onveranderd: Uit de 
kast, opnieuw geboren, en dan?

€17.95
160 pagina’s   

Direct naar de shop:

Wat weten we van dinosaurussen?   
Leeftijd: 10-14 jaar

Aanbieding: van €15,95 voor €5
88 pagina’s

Dinosaurussen voor kids
Leeftijd: 7-10 jaar

€12.50
64 pagina's

Ontvang dit boek gratis 
bij uw bestelling met de 
code BIJBELVASTDINO. 
Geldig t/m december 
2021. 

Kees van Helden terug bij Logos Instituut

Kees van Helden, die door de jaren heen al nauw verbonden is geweest 

met Logos Instituut, is per 1 augustus begonnen als directeur. Het bestuur 

en medewerkers zijn blij met zijn komst. Buiten Kees van Helden telt Logos 

nog drie medewerkers, een gemotiveerd team van vrijwilligers en een actief 

meewerkend bestuur. 

Kees van Helden is in het verleden nauw betrokken geweest bij de 

voorloper van Logos Instituut. Hij was daarnaast mede-initiatiefnemer van 

de landelijk verspreide Darwinfolder in 2009 en het nog steeds succesvolle 

populair-wetenschappelijke Weet Magazine. Voorheen werkte Kees van 

Helden als directeur voor de pro-lifeorganisatie Schreeuw om Leven, waar 

hij eerder dit jaar vertrok. 

Frans Gunnink, bestuurslid van Logos: 
 “Met Kees van Helden keert in feite een van de initiatiefnemers van Logos terug in 
de organisatie, en nu als leidinggevende. Wij zijn dankbaar dat hij deze stap heeft 
willen zetten en kijken uit naar de toekomst. Kees van Helden brengt een berg aan 
ervaring met zich mee en zal Logos - onder Gods onmisbare zegen en samen met 
alle andere betrokkenen – hopelijk naar een volgend niveau kunnen tillen.”

Na een pioniersfase van meer dan vijf jaar, waarin Jan van Meerten met grote inzet en 

toewijding Logos Instituut mede vorm heeft gegeven, is hij per 1 augustus in goed overleg uit 

dienst getreden bij Logos Instituut. Jan van Meerten keert terug naar het primair onderwijs 

en zal daarnaast nog actief zijn als spreker. Verder blijft Jan ook nog congressen organiseren, 

zoals hij ook al deed voordat hij bij Logos begon.

Douwe Tiemersma, bestuurslid van Logos: 
“Toen Jan eind 2015 begon bij Logos waren we net begonnen en was er hoegenaamd niets. Nu staat 
er een organisatie die congressen organiseert, spreekbeurten verzorgt, actief is op sociale media en 
heeft Logos een rijkgevulde website met zo’n 2500 artikelen. Het bestuur en medewerkers zijn Jan 
van harte dankbaar hoe hij de stichting naar een volgend niveau heeft getild. Zonder zijn tomeloze 
inzet voor Logos was dit niet mogelijk geweest. Wij wensen Jan Gods zegen bij de volgende stappen 
die hij zet en zullen hem graag blijven steunen.“ 

Jan van Meerten: “Logos Instituut staat op de kaart en gaat nu een nieuwe fase in. Dat betekent dat 
het tijd is voor verandering en dus gaan we in goed overleg uit elkaar. Ik voelde al langer de trek terug 
naar het onderwijs en dat de mij van God gegeven tijd bij Logos Instituut erop zit. Ik ben het bestuur 
dankbaar voor de wijze waarop we dit vertrek samen hebben kunnen realiseren. Ik wens het bestuur 
en de oud-collega’s Gods zegen toe in al hun werkzaamheden.” 

Jan van Meerten 

Kees van Helden

Dinosaurussen voor kleuters. 
Leeftijd: 5-6 jaar 

€9.95
32 pagina's

Nieuws!
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In Job 40:10-14 omschrijft 
God een supergroot 
landdier dat Hij geschapen 
heeft: de Behemoth. Zo 
maakt God aan Job duidelijk 
hoe groot en machtig Hij is.

Leviathan 
In Job 40:20 - 41:25 omschrijft God een 
super groot zeedier (een dinosaurusachtige 
zeereptiel) dat Hij geschapen heeft: de 
Leviathan. Maak jij een tekening van hoe jij 
denkt dat hij er uit heeft gezien? 

Stuur een foto ervan naar 
bijbelvast@logos.nl en maak 
kans op een gratis dinoboek.  

Wil je kans maken op een 
gratis dinoboek? Kleur de 
Brachiosaurus, en stuur 
hiervan een foto naar 
bijbelvast@logos.nl. 

Kleur in!

in
Behemoth 
• Eet gras, heeft sterke 

buikspieren, staart als een 
cederboom), beenderen als 
staven van brons. 

• Geen olifant of nijlpaard, 
want die hebben maar 
heel kleine staartjes, geen 
staart als een cederboom! 

• Welk dier lijkt hierop? Een 
Brachiosaurus. 


