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Werkblad 5 juli 2015  ds. Treurniet  
 

Hallo kinderen, 
fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 

 
Je kent het verhaal uit de bijbel 

wel: Noach die een grote boot 

moest bouwen van de Here God.  
Omdat er zoveel slechte mensen 
op de aarde waren dat Hij een 
grote zondvloed liet komen. 
Alleen Noach en zijn vrouw en 

kinderen werden gered. God 
was opnieuw begonnen 
met de mensen. Zouden ze nu 

wèl naar Hem luisteren????  
 

God had tegen ze 
gezegd: “wees 

vruchtbaar en talrijk en 
bevolk de aarde”. 

 
Maar de mensen gaan niet verspreid over de aarde 
wonen, zoals God had gezegd. Ze blijven bij elkaar, 
en ze voelen zich daardoor heel wat. En ze komen 

met een flitsend plan: “We gaan een heel 
hoge toren bouwen!”. 

Ze denken dat ze daardoor beroemd worden!  

 

Ze luisteren niet naar God, en ze vergeten helemaal dat Gòd  
belangrijk is, ze willen zichzelf belangrijk maken….. 

 
En daarom gaat God zorgen dat die hoge toren er 

niet komt. Want Hij wil dat ze ZIJN naam 
groot maken! En niet hun eigen naam. 
Want alleen als je Zijn naam groot maakt dan mag je 
bij zijn volk horen! 
 

Hoe zorgt God ervoor dat die toren er niet 
komt?: Iedereen praat ineens in een andere taal. 

Ze kunnen elkaar niet meer verstaan. Tja, dan kan je 
ook niet met elkaar samenleven en een toren 
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bouwen…. Hun flitsende plan flopt, en dan gebeurt wat God had gezegd: ze 
verspreiden zich over de aarde.  

Een stukje uit de preek: 
Het liep allemaal zo gesmeerd. Iedereen deed mee. Het zou een megasucces worden.  

 
Maar het is in één keer afgelopen. In één klap is alles ontregeld. Ze verstaan elkaar niet meer! 

De steenbakkers, de asfaltsmelters, de opperlui, de metselaars, ze werken hopeloos langs 
elkaar heen. Misverstand, dubbel werk, ruzie, het wordt helemaal niks. Een Jafetiet, voorvader 
van de Vlaardingers, heeft 11 lateien nodig en roept naar beneden: ellef ! Uren later komen ze 
eindelijk, maar wel bijna 100x zoveel, want de uitvoerder beneden is een Semiet, en die hoort: 

èlèf, en dat betekent in zijn taal: 1000. 
 

OK, het voorbeeld is verzonnen, en je kan ook niet uit Genesis 11 halen dat alle talen van nu 
allemaal toen ontstaan zijn, maar het is duidelijk dat de ambitieuze plannen volledig plat liggen. 

Er zit niks anders op dan stoppen en alsnog uit elkaar gaan – en samen optrekken met 
degenen die je nog wèl verstaat. 

 
God geeft die stad met die mislukte toren een spotnaam: ‘Babel’: dat betekent 
verwarring, iedereen brabbelde maar wat…. 

 
Wij kunnen niet zelf naar God toe. Dat lukt ons niet. Kijk maar naar wat er bij de 
toren van Babel gebeurde. 
De Here Jezus Christus kwam naar de aarde toe. Hij ging eraan kapot. Maar 
daardoor mogen wij weer Gods kind zijn, maakt Hij ons weer groot! 
Als wij Christus volgen, Gods Naam groot maken in ons leven, aan God alle eer 
geven en niet aan onszelf, dan komt het goed!  
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We hebben ook gelezen uit 
Handelingen. Daar staat wat er 
gebeurde op Pinksteren: IEDEREEN 

kon de preek van Petrus verstaan, in 
zijn eigen taal!  

Dat was een teken: eens, op de 
nieuwe aarde, zullen we weer allemaal 
dezelfde taal spreken!  
 
 
 
Vragen: 

 Uit welke bijbelboeken hebben we gelezen?____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Wat zingen we ergens in het midden van de preek?______________________________ 

 Na de zondeval doen de mensen niet wat God had gezegd. Wàt had God gezegd? 
_______________________________________________________________________ 

 De mensen vinden zichzelf wel erg knap. Ze verzinnen een mooi plan. Wat willen ze 
gaan maken?____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Je mag natuurlijk best een grote toren bouwen of een heel grote flat. Maar wat was er 
fout aan de toren van Babel?_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Wat betekent ‘Babel’?_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Niet wíj kunnen onszelf verhogen om belangrijk te worden. Dàt lukt niet. God kwam naar 
omlaag. Hij werd mens en stierf aan het kruis. Als we in Hem geloven maakt God ons 
belangrijk: Zijn kind. Wat is het enige wat wij moeten doen?_______________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Wat gebeurde er op Pinksteren?_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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