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TALEN 

Van één naar zevenduizend 

Binnenkomer 
Bekijk samen het filmpje van de Bijbelmaaltijd en praat met elkaar door over 

de volgende vragen.  

 

 

 

Spreek samen met de tieners door over de drie vragen in de spreekwolkjes. 

Bijbelstudievraag 1 
Als de HEERE Adam geschapen heeft, geeft Hij hem een opdracht (zie Genesis 1:28). 

a. Vul de ontbrekende woorden in: “Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, 

en onderwerpt haar.” 

b. Wat bedoelt de HEERE met de woorden die je zojuist invulde?  

De HEERE bedoelt daarmee dat de mensen verspreid over de hele aarde moeten gaan wonen. 

c. De HEERE herhaalt deze woorden in Genesis 9:1. Aan wie geeft Hij hier opnieuw deze 

opdracht? 

De HEERE geeft deze opdracht opnieuw aan Noach. 

d. In Genesis 10 lees je over het nageslacht van Noach. Wat doen de gezinnen van Noachs zonen 

na de zondvloed (zie vers 32)? 

Noachs zonen en hun gezinnen gaan verspreid over de aarde wonen. In hoofdstuk 11 lezen we 

wat daaraan vooraf gaat, want de gezinnen van Noachs kinderen gaan niet direct na de 

zondvloed gescheiden van elkaar leven. 

Bijbelstudievraag 2 
Lees Genesis 11 vers 1-4. 

a. Hoeveel talen zijn er op de hele aarde na de zondvloed (vers 1)? 

Na de zondvloed is er één taal op aarde. 

b. Waar vinden de groeiende families een nieuwe plaats om te wonen (vers 2)? 

Vanaf de Ararat, waar de ark rust, trekken ze naar het oosten, naar een vlakte in het land van 

Sinear (Babel). 

c. Noem de twee redenen waarom de mensen een stad en een toren willen bouwen. 

De mensen willen ‘een naam maken’. Dat betekent dat ze niet vergeten willen worden. Ze 

willen dat bereiken door een toren te bouwen die tot in de hemel rijkt. Ook willen de mensen 

ervoor zorgen dat ze niet over de hele aarde verspreid worden. Door een hoge toren te 

bouwen, kan iedereen steeds opnieuw de stad terugvinden. 

 

De middelste tekst van Genesis 11:1-9 is vers 

5: “Toen kwam de HEERE neder, om te bezien 

de stad en den toren, die de kinderen der 

mensen bouwden.” 

Hoe kun jij 

Bijbelarmoe-

de helpen 

verminderen?  

Hoeveel Bijbels heb 

jij om het Woord van 

God uit te lezen?   

Wat is jouw 

lievelingstekst uit 

de Bijbel?  

Weetje! In het Hebreeuws, de oorspronkelijke 

taal van het Oude Testament, is de geschiedenis 

van de torenbouw van Babel op een bijzondere 

manier beschreven. Precies in het midden van 

dit Bijbelgedeelte staat de belangrijkste tekst. 

Welke tekst is de middelste van Genesis 11 vers 

1-9? Zet onder deze tekst een streep! 
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Om samen over door te praten 
Herken jij jezelf in de torenbouwers? Wat gaat voorop in jouw leven? De wil van de Heere of jouw wil?  

Spreek met de tieners door over het gehoorzamen van de Heere. Wat is leidend in hun leven? Doen ze 

vooral hun eigen wil of is het hun dagelijks verlangen om in alles de Heere na te volgen? Wat vinden 

ze aantrekkelijker: het volgen van de Heere of van hun eigen wil? En waarom?  

Bijbelstudievraag 3 
Als God het bouwwerk gezien heeft, gaat Hij spreken. Lees vers 5 tot 9. 

a. Hoe zie je in deze verzen terug dat hier een Drie-enige God spreekt (vers 7)? 

In vers 7 lees je: ‘Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren.’ Ons 

wijst op de meerdere Personen in de Godheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

b. Hoe zorgt de HEERE ervoor dat de plannen van de bouwers in duigen vallen (vers 7)? 

God ‘verwart hun spraak’, dat wil zeggen: Hij zorgt ervoor dat de mensen verschillende talen 

gaan spreken, waardoor ze elkaar niet meer kunnen verstaan. 

c. Hoe bereikt de HEERE door deze straf Zijn doel? 

Omdat de mensen elkaar niet meer kunnen verstaan, gaan ze gescheiden van elkaar wonen. 

Elke ‘taalgroep’ (familie) zoekt een eigen plek om te gaan wonen.  

Stelling 
Lees de stelling hieronder. Ben jij het hiermee eens of 

oneens? Onderbouw je antwoord met argumenten. 

 

 

Laat de jongeren een standpunt kiezen. Zijn ze het 

eens of oneens met deze stelling. Stimuleer hen om 

goede argumenten te bedenken.  

Om samen over door te praten 
Lees Openbaring 7 vers 9 en 10. Wat lees je in deze verzen over talen?   

Na Jezus’ wederkomst zal er een grote schare voor Gods troon staan. Deze gezaligden komen uit alle 

landen, volken, geslachten en talen. De verschillende talen kunnen ons als mensen in de weg staan, 

maar de Heere spreekt álle talen en vergadert Zijn Kerk over menselijke taalbarrières heen. 

Bijbelstudievraag 

Zoek Genesis 10 vers 25 op in je Bijbel.  

a. Hoe heet de eerste zoon van Heber? 

Peleg  

b. Waarom krijgt hij deze naam?   

Deze naam betekent ‘scheiding’ of 

‘verdeling’. Peleg werd geboren in 

de tijd (na)dat de spraakverwarring 

plaatsvond. 

Het zoeken naar één wereldtaal 
gaat in tegen Gods straf. 


