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Abstract
In een vorig artikel1 behandelde ik Gods uitdaging voor Job om te zien of hij het grote en machtige
schepsel Behemoth kon beheersen (Job 40:10). God deed dit omdat Job in zijn grote lijden vaak
vroeg zich voor God te verdedigen (Job 9:16; 13:3) en Gods gerechtigheid in twijfel had getrokken
(Job 40:3). In Job 40 blijft God Job uitdagen door hem te laten nadenken over zijn onvermogen om
een ander gigantisch dier te beheersen: de angstaanjagende Leviathan:
Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken, of zijn tong met een touw neerdrukken? (Job
40:20).
God daagt Job uit door zijn vermogen in twijfel te trekken om Leviathan te vangen en hem tot zijn
dienaar te maken (Job 40:20–23). Leviathan is geen schepsel waar kleine kinderen mee kunnen spelen (Job 41:5) en is te groot voor handelaren om te verkopen (Job 40:25).
God herinnert Job eraan dat, als hij er zelfs maar aan denkt om Leviathan met harpoenen of vissperen te vangen, hij de strijd moet overwegen die zal plaatsvinden (Job 41:26-27). Als Job de strijd
aangaat met Leviathan, zal het de eerste en laatste keer zijn dat hij met dit machtige wezen strijdt.
Leviathan kan door niemand onderworpen worden: dit is een valse hoop, daar men “zelfs bij zijn
aanblik wordt neergeworpen” (Job 40:28). Met andere woorden, Leviathan is een schepsel dat angst
in het hart van de mens teweeg brengt, terwijl hij niemand vreest (Job 41:24).
Dit brengt God ertoe de belangrijkste kwestie te stellen:
Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt; wie is dan degene die staande kan
blijven voor Mijn aangezicht? (Job 41:1)
Als Job niet dapper genoeg is om met Leviathan te strijden, hoe kan hij dan zelfs maar met God in
discussie treden? Niemand kan God oordelen (vgl. Job 40:3); zijn oordelen zijn ondoorgrondelijk
(Romeinen 11:33). Maar wat is deze Leviathan? [1] De identificatie van Leviathan, zoals Behemoth, wordt algemeen betwist onder bijbelgeleerden, zoals blijkt uit de verschillende interpretaties
ervan:
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Een mythisch wezen [2]
Een echt aards wezen (krokodil) [3]
Een aards wezen dat ook een spirituele kracht vertegenwoordigt [4]

Een andere optie, die door geleerden over het algemeen niet wordt overwogen, is dat Leviathan een
echt wezen was dat nu is uitgestorven. Om Leviathan correct te identificeren, is het niet alleen nodig om goed op alle details over hem in de tekst te letten, maar ook om onze vooronderstellingen
over de geschiedenis van de wereld in gedachten te houden, aangezien dit onze interpretatie zal beinvloeden.
Leviathan in de Bijbel
Het Hebreeuwse woord (  לִ וְ יָתָ ןliwyātān) [5] komt zes keer voor in vijf verzen in het Oude Testament (Job 3:8; 40:20; Psalm 74:14; 104:26; Jesaja 27:1 –twee keer). Het is afgeleid van de wortel
lwy “draai, kronkel” en betekent “de bochtige”, waarmee een soort slang wordt aangeduid. [6] Job
26:13 noemt Gods meesterschap over de “snelle slang” (nāḥāš bārîaḥ), een zin die alleen in Jesaja
27:1 voorkomt om “Leviathan de kronkelende slang” te beschrijven (liwyātān nāḥāš bāriaḥ). De
oude Statenvertaling en de King James Version noemen Leviathan zelfs een draak.
Volgens de Joodse traditie werd Leviathan op de vijfde dag van de schepping geschapen (zie 2 Esdras 6:49; Apocalyps Baruch 29:4; Genesis Rabbah vii 4; Targum Pseudo-Jonathan op Genesis
1:21). [7] Dit komt doordat het Hebreeuwse woord dat in Genesis 1:21 wordt gebruikt voor de
“zeedieren” tannînim is, de meervoudsvorm van het woord dat in Jesaja 27:1 wordt gebruikt voor
Leviathan de “draak” (tannîn) in de zee. Hoewel het woord tannîn niet alleen voor zeedieren wordt
gebruikt. Het lijkt elders te spreken over landdieren (Exodus 7:9). [8]
Leviathan: Mythisch of echt?
De meerderheid van de bijbelcommentatoren, die een evolutionaire kijk op de geschiedenis van de
wereld aannemen, neigt Leviathan in de Bijbel te interpreteren als een chaosschepsel [chaos creature] of een krokodil (de enige waarschijnlijke kandidaat onder levende wezens). De oudtestamentische theoloog en theïstische evolutionist Tremper Longman III verwerpt het idee dat Leviathan een
dinosaurus (of uitgestorven zeedier [9]) had kunnen zijn:
De pogingen om Leviathan te identificeren met een dinosaurus mislukken, net als bij Behemoth,
omdat de auteur van Job niet op de hoogte kan geweest zijn van dinosauriërs, die uitgestorven
waren lang voordat de mens kwam. [10]
In de voetnoot van dit citaat redeneert Longman: “Het idee dat dinosauriërs en mensen tegelijkertijd
bestonden ... wordt noch door de wetenschap noch door de Bijbel ondersteund”.
Leviathan identificeren als een “dinosaurus” (uitgestorven zeedier) faalt alleen omdat Longman al
een evolutionaire kijk op de wereld heeft omarmd en het bijbelse verslag van de schepping als historisch heeft verworpen.
Bovendien wordt het idee dat dinosauriërs en mensen niet tegelijkertijd bestonden, zowel door wetenschappers als door de Bijbel weerlegd (zie Mysterie van Behemoth)2: dinosauriërs, die landdieren zijn, en de mens, werden beide op de zesde dag gemaakt.
Voor Longman, omdat “geen enkel echt dier kan voldoen aan de behoeften van het retorische moment [11] vertegenwoordigt [Leviathan] de kracht van chaos ... een dramatische manier om over
zijn grootsheid en kracht te spreken”.[12]
Echter, net als bij Behemoth, laat de gedetailleerde beschrijving van Leviathan zien dat er over een
echt wezen wordt gesproken: hij kan niet worden gevangen met een vishaak (40:20); wapens zijn
niet effectief tegen hem (40:26); geen mens kan hem temmen (40:27); zijn lichaam is ondoordringbaar (41:4-8); zijn tanden zijn scherp (41:5); zijn rug is gemaakt van een rij schilden die zo nauw
met elkaar verbonden zijn dat niets zijn huid kan doordringen (41:6-8); hij is uitzonderlijk sterk
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(41:13); wanneer hij opstaat, zijn de machtigen [13] bang (41:16); geen enkel wapen kan hem
kwaad doen (41:17, 19-20; wanneer hij langs de oevers van de rivier beweegt, laat hij zijn sporen na
in de modder (41:21); geen schepsel op aarde is zoals hij (41:24); en hij behoort tot de wereld van
echte wezens, aangezien hij koning is over hen allemaal (41:25).
Als Leviathan, in Job 41, een mythisch wezen is, wat is dan de zin van deze lange beschrijving van
hem? Deze dingen konden niet worden gezegd van een niet-bestaand wezen. Leviathan wordt voorgesteld als een echt en angstaanjagend wezen waar Job observatieve kennis van heeft.
Geleerden die de interpretatie van Leviathan als een mythisch wezen afwijzen, accepteren over het
algemeen dat Leviathan de krokodil is die rondzwierf langs de oevers van de rivier de Nijl in Egypte. [14] Er zijn echter verschillende redenen waarom de krokodil-identificatie niet werkt: (1) Mensen kunnen krokodillen beheersen, maar geen mens kan Leviathan beheersen (Job 40:27; 41:1, 4-5;
(2) Krokodillen ademen geen vuur (41:9-12); (3) Wapens kunnen krokodillen doorboren, maar geen
wapen kan Leviathan doorboren (Job 40:26; 41:17); (4) Water kookt niet als krokodillen door de
zee zwemmen, en ze laten geen lichtend spoor achter zich (Job 41:22-23)); en (5) Egyptische schilderijen getuigen van de jacht op krokodillen in het oude Nabije Oosten.[15]
Hoe zit het met het idee dat Leviathan in de Bijbel een kwaadaardige spirituele kracht vertegenwoordigt (d.w.z. Satan)? [16] Andere passages die Leviathan noemen, gebruiken hem wel als een
belichaming van het kwaad (vgl. Psalm 74:14; Jesaja 27:1, zie hieronder), maar dit is niet hoe hij
wordt afgebeeld in Job 40-41. God is trots op Leviathan (Job 40:23; 41:16-17; vergelijk 40:10, 14),
hij gaat niet tegen Hem in, aangezien hij “op een nogal positieve manier wordt afgebeeld, als een
ongeëvenaard schepsel”.[17] De oudtestamentische geleerde D.A. Clines wijst er terecht op: “hoewel Leviathan angstaanjagend is, is er geen gedachte aan een strijd met God, en Leviathan is Gods
schepsel, niet zijn rivaal”.[18] Niets in Job 40-41 geeft aan dat Leviathan een slechte geestelijke
kracht is; de nadruk ligt eerder op zijn macht. [19] Er is een verschil tussen krachtig zijn en slecht
zijn.
Leviathan identificeren
Omdat creationisten Genesis 1–11 terecht als echte geschiedenis aanvaarden, zijn er veel opties van
uitgestorven wezens met betrekking tot wat Leviathan had kunnen zijn. De beschrijving van Leviathan lijkt te passen bij die van een half-aquatisch wezen, aangezien hij niet alleen in de zee leeft ( ָ֗ים,֜
yām) (41:22-23; vgl. Psalm 104:25-26) maar zich ook kan wagen op het land (Job 40:24; 41:21). Er
zijn verschillende waarschijnlijke suggesties van uitgestorven zee-reptielen voor de identificatie van
Leviathan: Kronosaurus, Liopleurodon, Sarcosuchus, Mosasaurus en Plesiosaurus. Sarcosuchus
imperator (Super Croc) [20] lijkt overeen te komen met veel aspecten van de fysieke kenmerken
van Leviathan. Er zijn echter problemen met het identificeren van Sarcosuchus als Leviathan: (1)
Het dier past niet echt bij de beschrijving van Leviathan als een kronkelende zeeslang; en (2) er is
geen bekend mechanisme om vuur te ademen: [21]
Zijn niesen laat een licht schijnen, en zijn ogen zijn als de oogleden van de dageraad. 10 Uit zijn
bek komen fakkels, vurige vonken ontsnappen eruit. 11 Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij
een kokende ketel en een smeulend riet. 12 Zijn adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een
vlam. (Job 41:9-12)
Deze beschrijving van de Leviathan die vuur spuwt, zorgt ervoor dat geleerden die de interpretatie
van de krokodil accepteren, beweren dat deze verzen hyperbolisch zijn. [22] Maar dit is een overbodige conclusie. Alleen omdat er vandaag geen levend wezen is dat vuur kan ademen, wil nog niet
zeggen dat er nooit een schepsel (dat nu is uitgestorven) is geweest dat dit kon doen. De AngloSaxon Chronicle meldt bijvoorbeeld dat in het jaar 793 na Christus, toen Vikingen het eiland
Lindisfarne (Noord-Engeland) binnenvielen en het klooster beroofden, vurige draken in de lucht
werden gezien.[23] Bovendien spuit de bombardeerkever vandaag een hete chemische spray (van
waterstofperoxide en hydrochinone) uit die je kan verbranden om zichzelf te verdedigen tegen roofdieren.[24]
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Gezien het feit dat de beschrijving van Leviathan (vooral vuurspuwend) niet past bij enig bekend
wezen van vandaag of op basis van fossiel bewijs, kan het zijn dat hij een uitgestorven wezen was
waarvan we momenteel niets weten3: een zeeslang (draak) die vuur spuwde.[25]
Het oordeel over Leviathan: heidens of polemisch
Het woord Leviathan komt twee keer voor in Jesaja 27:1 met poëtische (parallellisme) en apocalyptische manieren om hem symbolisch te beschrijven.[26] Jesaja identificeert Leviathan hier als de
snelle en kronkelende slang die ook de draak van de zeeën is:
Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; Hij zal het monster [tanniyn,
draak] dat in de zee is, doden. (Jesaja 27:1)
In Job 40-41 is God de schepper van Leviathan, en hier in Jesaja is Leviathan zijn vijand die zal
worden verslagen in de eindtijd (eschaton). Er is een soortgelijke tekst, gedateerd rond 1500 voor
Christus, uit de Ugaritische Baʿal-periode, waar Ba’al, die deel uitmaakte van het pantheon van Kanaänitische goden, het mythische chaosmonster Leviathan doodt:
Toen je Litan [Leviathan], de vluchtende slang, doodde, vernietigde je de bochtige slang, de potentaat met zeven koppen.[27]
Bepaalde geleerden hebben betoogd dat Jesaja zijn tekst eenvoudigweg ontleende aan heidense polytheïstische mythologieën. Maar het idee van directe ontlening kan niet worden volgehouden.[28]
Dit is geen syncretistisch gebruik van het Ba’al-plaatje voor Jahweh; eerder argumenteert Jesaja:
“Het is de enige ware God die dit heeft gedaan [versloeg Leviathan], niet uw heidense goden”.[29]
Jesaja voerde polemiek over heidense religie, terwijl hij tegelijkertijd de waarheid van het monotheisme bevestigde (Jesaja 44:24; 46:1-10; zie 1 Koningen 18:16-40).
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God de Meester van Leviathan
Net zoals God Job uitdaagde om “naar iedereen uit te kijken die trots is en hem te vernederen” (Job
40:6), zo ziet Leviathan “neer op alles wat hoog is; hij is koning over alle trotse jonge dieren”. (Job
41:25). Job kon de trotse mensheid niet vernederen, maar hij kan ook niet de trotse Leviathan aan.
De enige die Leviathan kan neerhalen is degene die hem heeft gemaakt; daarom, “is het argument
van Jahweh dat aangezien geen mens Leviathan kan onderwerpen, dan zeker niemand zo machtig of
verheven kan zijn dat hij met succes de heerschappij van Jahweh aanvecht”.[30]
Hoewel we niet zeker weten naar welk uitgestorven schepsel God verwijst, weten we wel dat Job
40-41 Leviathan beslist beschrijft als een echt schepsel dat alleen de God van de schepping zou
kunnen overmeesteren.
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