
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. De toren van Babel 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 11:8. 

Zoek de antwoorden bij de vragen. (De antwoorden veranderen in de loop van de tijd.) 

 Vraag A: Hoeveel talen worden er gesproken in de wereld? 

 Vraag B: In hoeveel talen is (een gedeelte van) de Bijbel vertaald? 

 Vraag C: Hoeveel mensen zijn er op aarde? 

 Vraag D: Hoeveel mensen bezitten (een gedeelte van) de Bijbel in hun eigen taal? 

 Antwoorden 

6.890* 

6,8 miljard* 

7 miljard 

2.565* 

Je kunt op het internet cijfers vinden over de groei van de werldbevolking, zoek op ´wereldbevolking´ 

*Bron: Wycliffe International 

Wat er aan vooraf ging… 

Na de overstroming gingen Noachs drie zonen, Sem, Cham en Jafet, woonden op verschillende 

plekken in de wereld en ze kregen veel kinderen. Iedereen op aarde stamt af van hen. Het leven ging 

verder, maar de mensen vergaten God. Ze werden trots en dachten dat ze alles konden doen en 

maken wat ze wilden. Maar God zag hoe ze echt waren. 

Lees nu samen Genesis 11:1-9. 

Wat er daarna gebeurde… 

Mensen hadden de wereld verpest, maar God had een plan om alles weer recht te zetten. Zijn plan 

begon met Noachs achter-achter-achter… enzovoort – kleinkind, Abraham. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 12 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Ziggurat Archeologen hebben restanten gevonden van hoge, getrapte torens in het Midden-Oosten. 

(Kijk voor een plaatje op het internet.) De toren van Babel was een soort piramide met trappen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichter bij de hemel De bouwers dachten dat ze dichter bij God zouden komen hoe hoger ze de 

lucht in bouwden. Vandaag weten we dat we geen toren nodig hebben! God zegt dat we Hem beter 

leren kennen (dichter bij Hem komen) als we zijn Woord geloven en gehoorzamen. 

Babel De mensen wilden beroemd worden met hun toren en hun macht laten zien. Maar God wist wat 

ze plan waren. Hij maakte het hun moeilijk om elkaar te verstaan. De stad werd ‘Babel’ genoemd. Dat 

klinkt als een Hebreeuws woord dat betekent: ‘verwarring brengen´. Babel werd later Babylon (zie 

Ontdekkingsreis 10: Gods boodschappers). 

Probeer het uit 

Schrijf in geheimtaal berichten aan je familie over dit bijbelverhaal. Maak een code door bijvoorbeeld: 

Letters vijf plaatsen te veranderen, dus a=e; b=f; c=g enzovoort. 

Of geef elke letter een nummer, dus a=1; b=2; c=3 enzovoort. 

Als je dit leuk vindt, probeer dan een moeilijkere code door meer letters te verwisselen of door in 

plaats van letters, andere tekens of symbolen te schrijven. Zoek uit hoe Morsecode of gebarentaal 

werkt en gebruik die om wat berichten te sturen naar anderen. 

Vertaal een vers uit het bijbelverhaal in jouw codetaal en kijk of iemand hem kan vertalen. Misschien 

heeft hij of zij ook wel een gecodeerd bericht voor jou. 

Praten met God 

Vraag God om je te helpen dat je dicht bij Hem blijft, door Hem steeds beter te leren kennen. 

 

 


