99. DIEREN
in de Bijbel

Hoe dienen we om te gaan met dieren?
Een rechtvaardige gaat goed om met dieren, een goddeloze is wreed

Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn
vee, een goddeloze is alleen maar
wreed.
Spreuken 12:10 NBV
Weet hoe het met je schapen en geiten
gaat, zorg goed voor je kudde.
Spreuken 27:23 NBV

Tijdens de sabbat moesten ook de dieren rust hebben, tijdens het ploegen
mochten de boeren hun vee niet muilkorven

Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende dag moet u
rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten, en de zoon van
uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen.
Exodus 23:12 HSV
Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel
aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer
u de ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, moet
u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet
de ezel beslist samen met hem overeind helpen.
Exodus 23:4-5 HSV
Een rund mag u niet muilkorven als hij aan het dorsen is.
Deuteronomium 25:4 HSV

God vergeet geen musje, al het leven is belangrijk voor Hem

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes
verkocht? En niet een van die is bij God
vergeten.
Lukas 12:6 HSV
Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien,
waarin meer dan honderdtwintigduizend
mensen zijn die het verschil tussen hun rechteren hun linker hand niet weten, en daarbij veel
vee?
Jona 4:11 HSV

Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
Uw oordelen zijn als de grote watervloed;
mensen en dieren verlost U, HEERE.
Psalm 36:7 HSV
Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens. Hij
brengt voedsel uit de aarde voort:
Psalm 104:14 HSV

God gaf het gezag aan de mensen om over de dieren te heersen, voor de vloed hadden
dieren waarschijnlijk geen vrees voor mensen aangezien mensen alleen plantaardig aten

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word

talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van
de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde
kruipen!
Genesis 1:28 HSV
Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees
vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! Vrees en schrik voor u zal
er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles
wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw
hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel
dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar
vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.
Genesis 9:1-4 HSV

God staat mensen toe om van dieren kleding te maken en tot voedsel te dienen

En de HEERE God maakte voor Adam en
voor zijn vrouw kleren van huiden en
kleedde hen daarmee .
Genesis 3:21 HSV
En Johannes was gekleed in kameelhaar en
had een leren gordel om zijn middel, en hij
at sprinkhanen en wilde honing.
Markus 1:6 HSV

Dieren in de Bijbel
De leeuw:
-

Jezus is de leeuw van Juda! (Genesis 49:8-10,
Openbaring 5:5)

De leeuw is een koninklijk dier,
dapper/moedig (1 Koningen 10:19-20,Spreuken
-

28:1, 30:29-31)

De leeuw is een jager, zijn brul is
ontzagwekkend (Job 10:16, Psalm 7:2-3, 10:8-11,
-

22:13-14, 57:5,Jesaja 31:4, Jeremia 2:30, 50:17, Ezechiël
22:25, 1 Petrus 5:8)

De arend:

-

Een arend zweeft hoog, heeft hele goede ogen en
heeft daardoor visie (Job 39:30-33, Spreuken 30:18-19,
Jeremia 49:16)

-

Een arend heeft een enorme snelheid (2 Samuel 1:23,

Job 9:25-26, Spreuken 23:4-5, Jeremia 4:13, Klaagliederen 4:19)

-

Zoals een arend zijn jongen leidt, zo leidt God ons!

-

God wil je jeugd vernieuwen als die van een arend!

(Exodus 19:4, Deuteronomium 32:9-12)
(Psalm 103:5, Jesaja 40:30-31)

De duif

- De duif is in de Bijbel een symbool voor schoonheid en
oprechtheid (Psalm 68:14-15, Hooglied 1:15, 2:13-14, 4:1, 5:12, 6:8-9,
Mattheüs 10:16-17)

- De duif is een symbool van de Heilige Geest (Mattheüs 3:16-17,
Lukas 3:21-22)

De sprinkhaan

- Een sprinkhaan staat symbool voor een plaag en tekorten, God zal

je de jaren vergoeden die ze opgegeten hebben (Exodus 10:12-15,
Deuteronomium 28:38, 2 Kronieken 7:13-14, Joël 2:25, Openbaring 9:3,7)

- De sprinkhanen zijn altijd met een grote groep, en gaan

doelgericht op pad (Richteren 6:4-6, 7:12, Spreuken 30:24,27)

De slang

- De slang is het listigste dier en een beeld van de duivel (en had

waarschijnlijk eerst poten) Genesis 3:1-5,13-15, Openbaring 12:9,
20:1-3)

- Als een slang je bijt is het vaak dodelijk! (Numeri 21:5-9,

Deuteronomium 32:23-24, 32-33, Job 20:15-16, Jesaja 14:29-30, 1
Korinthe 10:9)

- De slang wordt vaak beeldend gebruikt voor zondes zoals

waarzeggerij, roddels, teveel drank en huichelarij (Psalm 58:4-6,
Psalm 140:2-4, Spreuken 23:31-32, Mattheüs 23:33, 2 Korinthe 11:3)

- Als christenen horen we op de boze machten (slangen) te

stampen in Jezus naam! (Markus 16:17-18, Lukas 10:18-19)

De rund (koe)

- Runderen werden gebruikt om te offeren (Numeri 19:1-4, Spreuken
7:21-22)

- Runderen zijn krachtig, werken in (Gods) arbeid en mogen niet
gemuilkorfd worden (Deuteronomium 25:4,

Jesaja 30:23-24, 1 Korinthe 9:7-11,

1 Timotheüs 5:17-18)

Het paard

- Paarden zijn sterke, snelle en onverschrokken dieren die vroeger
vaak in een oorlog werden gebruikt, vaak werd opgeroepen om
meer op God te vertrouwen dan op de kracht van een paard
(Deuteronomium 17:16,Esther 8:10, Job 39:22-28, Psalm 33:16-17,
Spreuken 21:31)
- God heeft ook hemelse paarden in dienst! (2 Koningen 2:11-12,
6:17, Openbaring 6:2-8)

Een hond
-

Een hond staat symbool voor nietigheid en onreinheid (1 Samuel

-

Vaak werden heidenen en goddelozen neergezet als honden.

17:43, 24:15,Job 30:1, Spreuken 26:11, 1 Koningen 21:19,23-24, Mattheüs 7:6,
Filippenzen 3:2)
(Psalmen 22:20, 59:6-7, Openbaring 22:15 )

Een vis

- Mensen worden vaak vergeleken met vissen in de Bijbel, als
christenen zijn we nu vissers van mensen! (Prediker 9:11-12,
Habakuk 1:14-17, Mattheüs 13:47-48, Johannes 21:9-13)

Een varken

- Een varken staat symbool voor onreinheid, hoererij en demonie
(Markus 5:11-16, Lukas 15:14-16)

Het lam/ het schaap & Een bok

- Een lam staat symbool voor een goed offerdier, Jezus is het
volmaakte lam dat geslacht is voor de zonden van de wereld! (Genesis
22:7-8, Exodus 12:3-7, Jesaja 53:7, Jeremia 11:18-19, Johannes 1:29, Handelingen
8:32-34, 1 Petrus 1:17-19, Openbaring 7:9-17, 12:10-11)

Als de Israëlieten afgeweken waren van God werden ze vaak
vergeleken als afgeweken schapen. (Psalm 119:176, Jesaja 53:6-7, Jeremia

-

50:6-7, Mattheüs 9:36, 10:16)
-

Van herders (leiders) wordt verwacht dat ze goed op de kudde letten!

-

Schapen hebben een herder nodig, mensen hebben Jezus nodig om
ze te leiden naar grazige weiden. (Psalm 78:52-53, Lukas 15:3-7, Johannes

(Spreuken 27:23-24, Jeremia 23:1-4, Ezechiël 34:1-6, Johannes 21:15-17)

10:1-15, Hebreeën 13:20-21, 1 Petrus 2:25 )
-

Bokken staan vaak symbool voor ongehoorzame mensen, het
tegenovergestelde van een schaap (Ezechiël 34:17-19, Zacharia 10:3, Mattheüs 25:31-33)

De behemoth

Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u,
hij eet gras zoals een rund. Zie toch zijn kracht in zijn
lendenen, en zijn sterkte in de spieren van zijn buik.
Als hij wil, is zijn staart als een ceder; de pezen van zijn
dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als
staven brons; zijn gebeente is als ijzeren stangen.
Hij is de voornaamste van Gods werken; Hij Die hem
gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard verschaft. De
bergen brengen immers voedsel voor hem voort, en
alle dieren van het veld spelen daar.
Job 40:10-15 HSV

De leviathan

Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou
vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij. Ik zal
niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige
kracht, en over de fraaiheid van zijn gestalte. Wie zou
de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan?
Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen? Wie kan
de deuren van zijn gezicht openen? Rondom zijn
tanden is verschrikking. Zeer machtig zijn zijn sterke
schilden, elk gesloten als met een nauw sluitend zegel.
Het ene zit zo dicht op het andere, dat de wind er niet
tussen kan komen.

Zij kleven aan elkaar, zij grijpen in elkaar en kunnen
niet gescheiden worden. Zijn niesen laat een licht
schijnen, en zijn ogen zijn als de oogleden van de
dageraad. Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken
ontsnappen eruit . Uit zijn neusgaten komt rook, zoals
bij een kokende ketel en een smeulend riet. Zijn adem
zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam.
Vers 24 Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die
gemaakt is om zonder angst te zijn. Hij kijkt neer op
alles wat hoog is, hij is koning over alle trotse jonge
dieren.
Job 41:2-12,24-25 HSV

De draak

De last over de dieren van het Zuiderland. Door een land van
benauwdheid en angst, waar leeuwin en leeuw, adder en vliegende
draak wonen , vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen,
en op de bulten van kamelen hun schatten, naar een volk dat hun
geen nut kan doen.
Jesaja 30:6 HSV
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de
afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de
oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend
jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en
verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou
misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden
zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
Openbaring 20:1-3 HSV

De overige dieren:

- Een ezel

-

De gazelle,
het hert,
de kameel,
een muildier,
de struisvogel,
de antilope,
een schorpioen,
een wolf,
de vos,
een jakhals,
een hyena,
een worm,

-

een luipaard,
een mier,
een mot,
een raaf,
een mus,
een zwaluw,
de uil,
de haan,
de bij,
de mug,
de vleermuis,
de vlieg
de valk
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