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Het nijlpaard en de krododil in Job 40 en 41. Een vraag van Leonard:

Arie, ik heb een vraag over de ‘Leviathan’ en de ‘Behémoth’ (beide woorden komen uit de Statenvertaling)
in Job 40. De NBG heeft Behémoth vertaald met ‘nijlpaard’ en Leviathan met ‘krokodil’. Echter, een
nijlpaard heeft geen staart als een cederboom. En een krokodil heeft niet de reusachtige omvang en het
voorkomen die in Job 41:1 en 41:10-12 worden beschreven. Moet je dit geestelijk, dus overdrachtelijk
opvatten?

Beste Leonard,

Je vraag is uitgebreider dan hier is weergegeven, maar terwille van de leesbaarheid heb ik er alleen de
kern van vermeld. Daarmee wordt ook het antwoord beter leesbaar.

In je mail heb je naast Job 40 en 41 zelf al enkele teksten genoemd waarin de Leviathan een rol speelt. En
als je nu al die teksten leest (Psalm 74:14; 104:26; Jesaja 27:1), dan merk je dat het hier in ieder geval
gaat om de beschrijving van in die tijd (nog) bestaande schepselen.

Dat is dan ook iets wat je altijd moet doen bij het lezen van de Bijbel: het letterlijk lezen zoals het er staat.
In dit geval heb je dan duidelijk met wezens te maken die wij herkennen als dinosauriërs. Een opmerkelijk
voorbeeld is Job 41:10-12, waar het gaat over een draakachtig wezen dat vuur spuwt.

Geen sprookjesboek

Volgens wat wij over dinosauriërs weten, hebben deze laatste dieren echt bestaan. Je vindt ze op heel veel
Chinese afbeeldingen. Maar niet alleen daar. Wetenschappers kunnen ook uitleggen waardoor er wezens
bestaan die hiertoe in staat zijn. Het is dus niet gek, om maar gewoon aan te nemen dat de Leviathan en
de Behémoth uit Job dierlijke wezens waren die echt hebben geleefd. De Bijbel is niet bepaald een
sprookjesboek.

Uit archeologisch onderzoek komt de laatste tijd heel wat naar voren, dat aantoont dat geschiedkundige,
sociologische, aard(rijks)kundige en biologische gegevens in de Bijbel juist zijn. Dat geldt ook voor deze
indrukwekkende wezens die God beschrijft in het boek Job. Hij doet dat om te laten zien dat, als wij die
dieren kennen en onder de indruk ervan zijn, wij des te meer reden hebben om te begrijpen dat Hij als de
Schepper ervan zoveel machtiger en groter is. Job 41:1-2 over de Leviathan: Niemand is zo vermetel, dat
hij hem zou durven tergen en dan gaat God verder: Wie is het dan, die voor Mij kan standhouden? Wie
zou Mij tegemoet treden, die Ik ongedeerd zou laten? ...

Nu, dit laatste kun je alleen veilig, als je Jezus kent. Dan zul je Hem inderdaad straks bij zijn terugkomst
tegemoet treden, niet in onzekerheid, maar in grote vreugde. Lees mijn boek: ‘Komt de christen voor Gods
troon?’

De draak, de oude slang



Nadat je bij het lezen van de Bijbel eerst bent uitgegaan van het letterlijk lezen van de tekst, is het ook
goed om erop te letten dat die vaak tevens een ‘geestelijke’ dimensie bevat, een overdrachtelijke betekenis,
dikwijls van profetische aard. Die kan zelfs de boventoon voeren.

Nu, als het over de Leviathan gaat, zul je zeker reden hebben om in hem een beeld van de satan te
herkennen. Dat zie je bijvoorbeeld in Jesaja 27:1, waar de Leviathan beschreven wordt als ‘de snelle
slang, de kronkelende slang’. Dat beeld kennen we al uit het paradijsverhaal en later ook uit Openbaring
20, waar in vers 2 de satan genoemd wordt: ‘de draak, de oude slang’. Daar lezen we ook dat zijn rijk
spoedig uit zal zijn.

En wat de Behémot uit Job 40 betreft, de beschrijving ervan lijkt op geen enkel bestaand dier te slaan.
Ook hier moeten we te maken hebben met een uitgestorven, indrukwekkende dinosaurussoort.

Arie van der Stoep 12 februari 2013
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