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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 3/11 - De taalverwarring en de  

wereldwijde verspreiding 
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. 

 

 

 
Een andere grote gebeurtenis die de geschiedenis veranderde was de wereldwijde dispersie of ver-
spreiding in de tijd van de Toren van Babel. 
Er waren acht mensen die de grote vloed overleefden in de dagen van Noach (1 Petrus 3:20). Deze 
mensen droegen iets met zich mee in de ark (naast de dieren) – iets dat gelijkt op een verschrikke-
lijke ziekte (Jeremia 17:9), namelijk zonde! Zij hadden elk een zondige natuur die overgeërfd of 
doorgegeven was van Adam af (zie hoofdstuk 1). Hoe toont Genesis 9:20-21 het zondeprobleem 
zelfs in Noachs hart? 
 

 
Van Ararat naar Sinear 
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Noachs gezin begon zich te vermenigvuldigen. Noachs zonen hadden kinderen. Deze kinderen had-
den zondige harten, net zoals hun ouders. Noach had vele kleinkinderen, en daarna vele achter-
kleinkinderen, enz., en toen vele jaren voorbijgingen, werden de oorspronkelijke acht overlevenden 
vermenigvuldigd tot duizenden mensen. Deze mensen bleven bij elkaar en reisden van Ararat (in 
huidig Oost-Turkije, Genesis 8:4) naar het land Sinear (Babylonië, Genesis 11:2; vandaag Irak) dat 
gelokaliseerd is in een grote vlakte tussen de grote rivieren Tigris en Eufraat, een van de vrucht-
baarste streken in de wereld. Zij gingen daar wonen. 
Hoeveel verschillende talen werden door deze mensen gesproken (Genesis 11:1)? Slechts één taal. 
Eén taal neigt ertoe mensen te verenigen; veel talen neigt ertoe mensen te verdelen. Stel u voor dat 
op een feestje mensen met verschillende nationaliteiten aanwezig zijn, die enkel hun eigen taal 
spreken, hoelang zal dat feestje duren denkt u? 
Deze mensen die in Sinear (Babylonië) woonden beslisten om een groot bouwproject te beginnen 
(Genesis 11:3-4). Er waren geen grote stenen in dat gebied van de wereld, zodat zij geen gebouwen 
in steen konden oprichten (Voorbeeld: de piramides van Egypte en Griekse tempels waren van steen 
gemaakt). Maar zij hadden grote hoeveelheden klei waaruit zij stenen konden maken, en ook asfalt 
(bitumen) dat als mortel kon gebruikt worden. Gewoonlijk werden stenen gedroogd in de zon, maar 
in dit geval werden ze grondig gebakken om ze harder te maken, zoals natuursteen (Genesis 11:3). 
Er is niets zondigs aan het bouwen van een gebouw. Koning Salomo bouwde een mooie tempel 
voor zijn God (1 Koningen 6). Maar deze mensen wilden niet bouwen tot eer van God. Zij bouwden 
een stad en een toren voor de mens in verzet tegen God. In Genesis 11:4 leren we dat zij een stad 
en een hoge toren voor zichzelf wilden, en zij wilden een naam voor zichzelf. Wat was het ene 
ding dat zij niet wilden doen (Genesis 11:4)? Zij wilden niet “over heel de aarde verspreid” worden. 
Het was hun verlangen zich te verenigen door deze grote stad te bouwen zodat zij niet konden ver-
spreid worden over de hele aarde. God gebood Noachs gezin na de vloed niet dat zij bij elkaar 
moesten blijven op één plaats, maar Hij gebood hen dat zij de hele aarde moesten vervullen (= vul-
len; Genesis 9:1, 7): “Word talrijk en vervul de aarde … Breid u overvloedig uit op de aarde, en 
word talrijk daarop”. 
De Heer wist van deze mensen en hun stad, en hun toren, en hun boze plannen. De Heer zei: “Zie, 
zij vormen één volk en hebben allen één taal …” (Genesis 11:6). De Heer wist dat wanneer zondige 
mensen samenklitten en één worden (verenigd in één plaats) er dan geen maat staat op het kwaad 
dat ze kunnen doen! Het bouwproject was nog maar het begin! Tenzij God hen tegenhield zouden 
zij meer en meer zondigen en dieper en dieper zakken in de diepten van de boosheid (zie Hoofdstuk 
2). Iets moest daartegen ondernomen worden. 
 

  
 

De Heer deed een groot wonder. Hij verwarde de taal van dit volk “zodat zij geen van allen elkaars 
taal zullen begrijpen” (Genesis 11:7). Plotseling was er niet slechts één taal maar waren er ver-
schillende talen op aarde. (Vandaag zijn er zo’n 3000 talen in de wereld). Als gevolg hiervan stopte 
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het bouwproject abrupt en de naam van de stad werd Babel genoemd wat verwarring betekent 
(Genesis 11:8-9; ons woord “babbelen” [+ Eng. “babble”] komt van “Babel”). Het is bijzonder 
moeilijk samen te werken als je niet met elkaar kunt communiceren! Dus moesten die mensen af-
zonderlijke wegen gaan en zo werden zij gedwongen zich te verspreiden volgens hun eigen taal en 
de aarde te vullen. Deze verspreiding leidde tot het begin van de naties (zie Genesis 10, in het bij-
zonder de verzen 5, 20, 31, 32). 
Met vele naties is er meer globale veiligheid, want er bestaat dan een evenwicht van macht en dit 
vermijdt dat slechts één natie alle macht naar zich toe trekt. Wanneer alle naties zich samen vereni-
gen is er een groter gevaar, omdat alle macht in handen kan vallen van één boze leider en dictator. 
De Bijbel voorzegt dat tegen het einde der tijden de wereld zal verenigd worden onder één dictator, 
en ieder die niet meedoet met het boze systeem zal gedood worden (Openbaring 13). Dan zal het 
geen veilige wereld zijn om in te leven. Het zal de ergste tijd zijn die de wereld ooit heeft gekend 
(Mattheüs 24:21). 
Kunt u aan iets denken in onze wereld vandaag dat ons herinnert aan Gods oordeel over Babel, 
waardoor vele talen en naties ontstonden? 

Welke van volgende leervakken doen u aan Babel denken?: 

Wiskunde Engels Nederlands 
Aardrijkskunde Overheidsbestuur Wetenschap 
Frans Politiek Geschiedenis 
 
Overdenk hoe het volgende ons aan Babel herinnert:  

Zendelingen (Mattheüs 28:19) De Statenvertaling Pinksteren (Handelingen 2) 

De Verenigde Naties Een wereldatlas Woordenboeken 
Een postzegelverzameling Munten van de hele wereld Verschillende huidskleuren 

Oorlogen Verschillende culturen  
 
Kunt u denken aan iets wat vandaag plaatsvindt dat ons korter bij een eengemaakt wereldbestuur 
brengt, zoals voorzegd in het boek Openbaring? 
Wat zijn enkele dingen op het vlak van communicatie die ervoor zorgden dat de wereld “kleiner” 
werd en meer verenigd? 

Welke soorten van elektronicatoepassingen brachten mensen in de wereld dichter bij elkaar? 
Welke nieuwe vormen van transport hielpen mensen diverse plaatsen in de wereld sneller te berei-
ken dan mensen die 2000 geleden of slechts 200 jaar geleden leefden? 
Is er iets verkeerds aan een eengemaakt wereldbestuur indien de juiste Man aan de macht is? (Je-
saja 2:1-5; 9:6-7; 33:22; Jeremia 23:5-6)? Dit zal ware gerechtigheid en vrede met zich meebren-
gen. Is Hij de Koning en Heerser van uw leven? 
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