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Draken: Feit of Fabel? 
https://answersingenesis.org/dinosaurs/dragon-legends/dragons-fact-or-

fable/?utm_source=homepage&utm_medium=featured-slider&utm_campaign=dragons-fact-or-
fable , juli 2014 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes, inlassen en voetnoten door M.V. Update 14-9-2015 (uitbreiding) 

 

 
“Zo, de dappere ridder doodde de vuurspuwende draak 
en reed weg met de mooie prinses naar het kasteel. En 
zij leefden lang en gelukkig”. 
“Papa, dat was een geweldig verhaal! Maar bestaan 
draken echt?” 
“Nee, ventje, er bestaan geen draken. Dat is louter fan-
tasie en fabel. Doe je ogen nu maar toe. Droom zacht!” 

 
https://answersingenesis.org/dinosaurs/dragon-legends/dragons-
fact-or-fable/?utm_source=homepage&utm_medium=featured-

slider&utm_campaign=dragons-fact-or-fable 

Draken en mensen—Samen? 
Voor evolutionisten moeten legenden van mensen die draken doden mythisch zijn omdat volgens 
hun tijdlijn dinosauriërs 60 miljoen jaar vóór de mens uitstierven. Maar verhalen over draken zijn 
niet gemakkelijk te ontslaan als louter fantasie. 
Draken komen voor in legenden, historische verslagen en op kunstwerken1 overal in de wereld. Om 
er enkele te noemen: een Aboriginal afbeelding van een watermonster dat gelijkt op een pleisiosau-
rus, een oud historisch verslag van vliegende slangen met vleermuisachtige vleugels, het episch 
gedicht Beowulf met zijn verslag van een vuurspuwende vliegende draak, en inheems Amerikaanse 
petrogliefen (geëtst op steen) die gelijken op draken. Draken worden afgebeeld op vlaggen, emble-
men, wandtapijten, oude landkaarten, aardewerk, allerlei illustraties, enz. 
Alhoewel van ver uit elkaar liggende culturen zijn de afbeeldingen opmerkelijk gelijk - misschien 
omdat draken reëel zijn? Lees hierover mee op de nieuwe draken expositie2 van het Creation Muse-
um. Deze expositie stelt bezoekers de vraag: “Waren dinosauriërs draken?” 

Beginnend met de Bijbel 
Bijbelse creationisten zijn niet verrast door de artefacts met afgebeelde draken of de wereldwijde 
verslagen van draken die leefden tussen de mensen - dat idee is consistent met de Bijbel. Genesis 1 
vertelt ons dat op de vijfde dag van de schepping God de grote “zeedieren” (Hebr. tanniyn, dat we 
verderop zullen verkennen) schiep en vliegende schepselen. Dit zou ook zwemmende pliosaurussen 
en plesiosaurussen en vliegende pterodactylussen omvatten, die we draken zouden noemen. God 
maakte landdieren, inbegrepen dinosaurussen en andere draken, op dag zes, de dag dat Hij ook de 
mens schiep. De mens leefde dus van bij het begin tussen ontzagwekkende dieren. 
Vermeldt de Bijbel draken? [zie de tabel hierna] Het Hebreeuwse woord tanniyn wordt veel ge-
bruikt in de Schrift en wordt gedefinieerd door The Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and 
English Lexicon als “slang, draak, zeemonster”. Het lijkt te verwijzen naar bepaalde reptielen, inbe-
grepen reusachtige zeedieren en kronkelende landdieren. Alhoewel vertaald op verschillende wij-
zen, gebaseerd op de context, kan tanniyn duiden op een draak en daarom potentieel verwijzen naar 
een dinosauriërs, vermits alle dinosauriërs draken zijn (alhoewel niet alle draken per definitie dino-

 
1 https://answersingenesis.org/dinosaurs/dragon-legends/dragon-legends-truths-behind-the-tales/  
2 http://creationmuseum.org/whats-here/exhibits/dragon-legends/  
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sauriërs zijn). De meeste tanniyn in de Schrift lijken te verwijzen naar kronkelende dieren zoals 
beschreven in dit semi-technische artikel3, waarin alle voorkomen van tanniyn ondergebracht werd. 

Draken en andere sterke, antieke dieren in de Bijbel (M.V.): 
Schriftplaats Hebreeuws/Grieks KJV 1611 SV 1637 & 1977 
Gn 1:21 tanniyn Whales Walvissen 
Ex 7:9 tanniyn Serpent Draak 
Ex 7:10 tanniyn Serpent Draak 
Ex 7:12 tanniyn Serpents Draken 
Nm 23:22 r’em Unicorn Eenhoorn 
Nm 24:8 r’em Unicorn Eenhoorn 
Dt 32:33 tanniyn Dragons Draken(venijn) 
Dt 33:17 r’em Unicorn Eenhoorn 
Nh 2:13 tanniyn Dragon Draken(fontijn) 
Jb 7:12 tanniyn Whale Walvis 
Jb 30:29 tanniyn Dragons Draken 
Jb 39:12 (39:9 KJV) r’em Unicorn Eenhoorn 
Jb 39:13 (39:10 KJV) r’em Unicorn Eenhoorn 
Jb 40:10 (40:15 KJV) bhemowth Behemoth Behemoth 
Jb 40:20 (41:1 KJV) livyathan Leviathan Leviathan 
Ps 22:22 (22:21 KJV) r’em Unicorns Eenhoornen 
Ps 29:6 r’em Unicorn Eenhoorn 
Ps 44:20 (44:19 KJV)  tanniyn Dragons Draken 
Ps 74:13 tanniyn Dragons Draken 
Ps 74:14 livyathan Leviathan Leviathan 
Ps 91:13 tanniyn Dragon Draak 
Ps 92:11 (92:10 KJV) r’em Unicorn Eenhoorn 
Ps 104:26 livyathan Leviathan Leviathan 
Ps 148:7 tanniyn Dragons Walvissen 
Js 13:22 tanniyn Dragons Draken 
Js 14:29 saraph Flying serpent Vliegende draak 
Js 27:1 livyathan 

tanniyn 
Leviathan (2x) 
Dragon 

Leviathan (2x) 
Draak 

Js 30:6 saraph Flying serpent Vliegende draak 
Js 34:7 r’em Unicorns Eenhoornen 
Js 34:13 tanniyn Dragons Draken  
Js 35:7 tanniyn Dragons Draken 
Js 43:20 tanniyn Dragons Draken 
Js 51:9 tanniyn Dragon Zeedraak 
Jr 9:11 tanniyn Dragons Draken 
Jr 10:22 tanniyn Dragons Draken 
Jr 14:6 tanniyn Dragons Draken 
Jr 49:33 tanniyn Dragon Draken(woning) 
Jr 51:34 tanniyn Dragon Draak 
Jr 51:37 tanniyn Dragons Draken 
Kl 4:3 tanniyn Sea monsters Zeekalveren 
Ez 29:3 tanniyn Dragon Zeedraak 
Ex 32:2 tanniyn Whale in the seas Zeedraak 
Mc 1:8 tanniyn Dragons Draken 
Ml 1:3 tannah Dragons Draken 
Op 12:3 drakoon Dragon Draak 
Op 12:4 drakoon Dragon Draak 
Op 12:7 (2x) drakoon Dragon Draak 
Op 12:9 drakoon Dragon Draak 
Op 12:13 drakoon Dragon Draak 
Op 12:16 drakoon Dragon Draak 
Op 12:17 drakoon Dragon Draak 
Op 13:2 drakoon Dragon Draak 
Op 13:4 drakoon Dragon Draak 
Op 13:11 drakoon Dragon Draak 
Op 16:13 drakoon Dragon Draak 
Op 20:2 drakoon Dragon Draak 

 
Waarom wordt dan tanniyn niet met draak vertaald in recentere bijbelvertalingen? Misschien is dit 
te wijten aan vele misvattingen over wat draken werkelijk waren. In andere gevallen vinden we in 
sommige bijbelvertalingen “nijlpaard” (behemoth, Job 40:10, NBG) en “krokodil” (leviathan, Job 
40:20, NBG), wat compleet fout is gezien de context. De oude Statenvertaling en de King James 
Version zijn dan zo fair de Hebreeuwse woorden weer te geven, want zij konden daar uiteraard 
geen hedendaagse dieren voor vinden. 

 
3 https://answersingenesis.org/dinosaurs/tannin-sea-serpent-dinosaur-snake-dragon-or-jackal/  
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Over de behemoth vinden we: “hij eet gras zoals een rund” en “Als hij wil, is zijn staart als een ce-
der” en over zijn beenderen: “Zijn beenderen zijn als staven brons; zijn gebeente is als ijzeren stan-
gen” (Job 40:10-19). De beschrijving van dit dier in de Schriftpassage past bij iets als een sauropo-
de dinosaurus, zoals een brachiosaurus. 
Daarna vinden we vanaf Job 40 uitgebreid de leviathan, een vuurspuwend zeemonster: 
“Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet. Zijn adem zet ko-
len in brand, uit zijn bek komt een vlam” (Job 41:11-12). Met zijn ondoordringbare schubben is hij 
door geen mens te overwinnen. Lees Job 41 en zie het beeld van een woest zeereptiel, zoiets als een 
kronosaurus. Leviathan wordt vijf keer in de Schrift genoemd (Job 40:10 - 41:25; Psalm 74:14; 
104:26; Jesaja 104:26) en wordt geïdentificeerd als een type van tanniyn in Psalm 74:13-14 en Jesa-
ja 27:1. Draken zijn reëel geschapen dieren, die zich in het water, op het land of in de lucht bewo-
gen. 

Vanwaar de naam dinosaurus? 
Het woord dinosaurus bestond niet totdat wetenschapper Sir Richard Owen het introduceerde in het 
midden van de 19de eeuw. Daarvoor werden grote reptielen draken genoemd. Maar de term dino-
sauriër is enger in betekenis en verwijst enkel naar reptielen op het land en waarvan de heupstruc-
tuur hen verhief boven de grond. We zouden dus kunnen zeggen dat dinosauriërs specifieke types 
van draken zijn. 

 
 

Maar vuurspuwend? Kom nu! 
“De last der beesten, van het zuiden, naar het land van de angst, en van de benauwdheid, van 
waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak; hun goe-
deren zullen zij voeren op de rug der veulens, en hun schatten op de bulten van de kamelen, tot 
het volk, dat hun geen nut doen zal” (Jesaja 30:6). 

Veel drakenlegenden zoals we die vinden buiten de Bijbel, kunnen verfraaid zijn geweest, maar de 
fundamentele karakteristieken van draken kunnen gevonden worden in gekende schepselen4. Som-
mige drakenbeschrijvingen passen heel goed bij bepaalde dinosauriërs. Fossiele pterosauriërs ont-
hullen drakenvleugels. Bepaalde kevers, zoals de bombardeerkever5, schieten brandende en rokende 
chemicaliën af, is dan een beschrijving van de Leviathan, waarbij “rook” uit zijn neus en een 
“vlam” uit zijn bek kwam (Job 41:11-12), zo vergezocht? 

Wat gebeurde er met de draken? 
Land- en luchtdraken konden meegenomen zijn aan boord van Noachs ark, en ze kunnen nadien 
nog een tijd bestaan hebben, gebaseerd op de beschrijvingen die we zien in de Bijbel en in legenden 

 
4 https://answersingenesis.org/dinosaurs/dragon-legends/slaying-the-dragon-myth/  
5 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ongelofelijke-Schepselen.pdf  

“draken” “dinosauriërs” 

https://answersingenesis.org/dinosaurs/dragon-legends/slaying-the-dragon-myth/
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ongelofelijke-Schepselen.pdf
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en op artefacts wereldwijd. Maar ze stierven uit, te wijten aan de vloek van de zonde, met factoren 
zoals veranderende milieus en woongebieden, problemen in het voedselaanbod, genetische mutaties 
en ziekten. Ook speelde de mens hoogstwaarschijnlijk een rol in het uitroeien van draken, zoals we 
lezen in de legenden van drakendoders. 

Er sluipt nog altijd een dodelijke draak rond! 
Wij hebben een erg reële vijand die een draak genoemd wordt (Openbaring 12:9). Zijn verleiding 
leidde het mensenras in zonde, en hij bedriegt en verleidt nog steeds vandaag (1 Petrus 5:8; 1 Jo-
hannes 5:19). In 1 Johannes vinden we een ontzettende toets die mensen verdeelt in één van de twee 
kampen: de kinderen van de duivel of de kinderen van God: 

“Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon 
van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 9 Ieder die uit God gebo-
ren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit 
God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. 
Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief-
heeft” (1 Johannes 3:8-10). 

U kan deze draak niet in uw eentje verslaan. Zoals geprofeteerd in Genesis 3:15, hebben we Jezus 
nodig om de kop van de slang te vermorzelen. Door bekering en geloof in Christus en Zijn werk op 
het Kruis en Zijn opstanding uit de doden, kunnen wij kinderen van God worden (Johannes 1:12). 
Dan kunnen we ons verheugen met de apostel Johannes als overwinnaars: “Hij Die in u is, is groter 
dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:4). 

_______________________ 
 

Flavius Josephus6 en draken 
Flavius Josephus (Ant. Jud. II,10,2) schreef over ‘vliegende draken’, een slangensoort met vleugels, waarvan ook de 
Bijbel spreekt (Js 30:6; Js 14:29).  

Zie op mijn site “Draken in het Oude Testament”: ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-OT.pdf ). 

“Mozes ... rukte op, echter niet langs de rivier, maar via het binnenland. Daarbij leverde hij een opmerkelijk bewijs van 
zijn inzicht. [245] De weg door het binnenland is namelijk zeer moeilijk begaanbaar doordat er veel slangen zijn. Men 
vindt ze er werkelijk in alle soorten, zoals ze elders niet voorkomen. Ze leven alleen dáár. Ze zijn buitengewoon sterk 
en kwaadaardig en ze zien er heel vreemd uit. Sommigen hebben zelfs vleugels. Ze kunnen grote schade aanrichten, 
doordat ze zonder dat je het merkt van onder de grond kunnen opereren en zonder dat je van tevoren iets gezien hebt 
overvliegen. Om het leger een veilige doortocht te verschaffen bedacht Mozes een schitterende list. [246] Hij liet man-
den maken van papyrusriet. Ze leken op houten kisten. Die manden stopte hij vol met ibissen, en die nam hij mee. Ibis-
sen zijn de ergste vijanden voor slangen. Zodra ze die zien, gaan ze op de vlucht. Op de vlucht worden ze dan door de 
ibissen gegrepen, precies zoals herten dat doen, en met huid en haar verslonden. Ibissen zijn overigens tamme beesten, 
ze zijn alleen agressief tegen slangen. [247] Maar ik ga hier niet verder op in, want Grieken zijn niet onbekend met de 
ibis. Zo begaf hij zich dan op weg naar het land met de wilde dieren. Hij verweerde zich tegen de slangen door die ibis-
sen op hen los te laten en met behulp van hen het terrein schoon te vegen. Nadat hij op die manier de tocht tot een goed 
einde had gebracht, stond hij ineens voor de Ethiopiërs, die daar helemaal niet op gerekend hadden. [248] Hij bond de 
strijd tegen hen aan en overwon hen”. 

Bron: Flavius Josephus, De Oude Geschiedenis van de Joden [Antiquitates Judaicae], F.J.A.M. Meijer & M.A. Wes, 
Ambo/Baarn & Kritak/Antwerpen, 1996, Boek II, Hoofdstuk 10, Pararagraaf 2. 

 

Bel en de Draak - Daniël 14 - apocrief boek 

 
6 Josephus Flavius, eigenlijk Joseph ben Mathitjahoe ha-Kohen (Jeruzalem ca. 37 – Rome na 100), Joods geschied-
schrijver uit een priesterfamilie, was bij het begin van de Joodse Opstand als gezant in Rome (66). Hij werd geboren in 
36 nC, leefde kort bij de gebeurtenissen en heeft veel geschreven over Bijbelse figuren en plaatsen, zoals de kleurrijke 
groep van Herodes en zijn familieleden; de Romeinse keizers Augustus, Tiberius, Claudius en Nero; Quirinius, de land-
voogd van Syrië; Pilatus, Felix en Festus, procurators van Judea; de families van de hogepriesters - Annas, Kajafas, 
Ananias en de rest; de Farizeeën en de Sadduceeën; Christus en christenen, Johannes de Doper, Jakobus (halfbroer van 
Jezus); de Ark van Noach, enz. 
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22 En in die plaats was een grote draak, en de Babyloniërs aanbaden hem. 
23 En de koning zeide tot Daniël: Zegt gij ook dat deze van koper is? Zie hij leeft, en hij eet en drinkt, gij kunt niet 
zeggen dat deze geen levende god is; daarom bid hem aan. 
24 En Daniël zeide: De Here mijn God zal ik aanbidden, want die is de levende God. 
25 Maar gij, heer koning, veroorloof het mij, zo zal ik deze draak ombrengen zonder zwaard of stok. En de koning 
zeide: Ja, ik geef u verlof. 
26 En Daniël nam pek, vet en haar, en kookte dit tezamen, en maakte daar koeken van, en gaf die de draak in de muil, 
en de draak berstte daarvan, en hij zeide: Zie uw goden. 

 

Lees verder over draken (en dino’s): 
o Sporen van draken: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sporen-draken.pdf 
o Draken in het Oude Testament: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-OT.pdf  
o Draken in het Paradijs: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-in-paradijs.pdf 
o Dino’s op steen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Dinos-op-steen.pdf 
o Dino’s op steen, video: http://www.youtube.com/watch?v=eJsAn2jSxxo  
o Mens en dino leefden samen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ica.pdf 
o Wat gebeurde er echt met de dinosauriërs?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dinos.pdf  
o Stegosaurus in Angkor: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Stegosaurus.pdf 
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“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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