
 

 
 

 

Hoe cool is het om geschiedenis te lezen en het dan echt tot leven te zien 

komen? Hier is het bewijs dat het verhaal van de ark van Noach echt gebeurde. Dit is 

een verhaal dat velen van ons zich herinneren als kinderen. Het verhaal van de ark 

van Noach gebeurt helemaal aan het begin van de Bijbel, in het boek 

Genesis. Noach wordt door God verteld om een ark te bouwen, hij krijgt de 

afmetingen en wordt verteld om dieren in paren op te nemen. Vandaar het lied "de 

dieren gingen in tweeën door twee hoera ... hoera" 

De vloed duurde 40 dagen en nachten. Daarna wachtte Noah tot de wateren zich 

terugtrokken en toen verlieten hij en zijn familie en de dieren de ark. God sloot toen 

een verbond met Noach met de bedoeling de wereld niet opnieuw met een vloed te 

vernietigen. Tot op de dag van vandaag zien we het teken van dit verbond en dat is 

de regenboog. 

We hebben allemaal de verhalen uit de Bijbel gelezen, of het nu gaat over Noach, 

Abraham, Isaac, Jacob of Koning David of welk ander personage dan ook. Stel je 

echter voor dat we het bewijs hadden dat deze verhalen plaatsvonden wanneer en 

waar de Bijbel zegt. Welnu, dankzij de technologie van vandaag kunnen archeologen 

de gevonden artefacten dateren. 

Koolstofdatering is een manier om de ouderdom van een object te bepalen, 

bijvoorbeeld steen of botten of koper. Alle munten die zijn gevonden in steen en   

erop geschreven, zoals te zien is in deze video, kunnen ze worden gedateerd, zodat 

we weten uit welke periode het is ontstaan. Hoe cool is het? Eindelijk, als ik deze 

artefacten zie, komt de geschiedenis tot leven komen. Het is alsof je een getuigenis 

leest van iemand die in die periode heeft geleefd.  Deze tablet werd gevonden in 

Mesopotamië, dat nu Irak is. Er staat een verhaal over geschreven over de 

overstroming. Veel landen hebben het verhaal uit de Bijbel overgenomen, over de 

overstroming en aangepast aan hun eigen culturen. https://youtu.be/2KVCj8WaBms 
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