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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.
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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
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