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8.  GEBED ALS DE 

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
We horen vandaag een verhaal 
over mensen die een heel hoge toren willen bouwen.
Ze willen beroemd worden 
en bij elkaar in de buurt blijven wonen.
Maar u vindt het geen goed idee.
Soms hebben mensen goede ideeën, 
en soms zijn ze niet zo goed.
Wilt u ons helpen om te ontdekken 
wat past bij wat u graag wilt? 
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Genesis 11:1-9
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de 
kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze 
zien.
Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw-
materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.

De toren van Babel
‘De hele aarde is voor jullie,’ heeft God gezegd. ‘Je 
mag overal wonen. Zoek een mooie plek uit voor je 
familie. Verhuis maar. Zorg dat er overal op de aarde 
mensen komen.’ 

‘Dat gaan we niet doen,’ zeggen de mensen tegen 
elkaar. ‘We moeten dicht bij elkaar blijven. Dat is 

lekker veilig. Laten we hier gaan wonen, onder aan 
de berg. Met z’n allen.’ 
Iedereen vindt het een goed idee. Maar waar 
moeten ze in wonen? Er zijn nog geen huizen. 
‘Ik heb een idee,’ zegt een man. ‘We kunnen van 
klei stenen maken.’
‘Hoe dan?’ vragen de andere mensen. 
‘Je moet klei en stro goed door elkaar roeren,’ zegt 
de man. ‘Dat doe je dan in een vorm. En dan bak 
je het in de zon. Tot de klei hard is. Dan is het een 
baksteen geworden. Kijk, deze stenen heb ik vorige 
week gemaakt. Voel maar eens hoe hard ze zijn 
geworden. Hier kun je best een huis mee bouwen.’ 
‘En hebben jullie dit al gezien?’ zegt een vrouw. 
Ze wijst naar een put waar een soort zwarte soep 
in borrelt. Het is geen echte soep natuurlijk. Het 
is teer, en het stinkt. Teer, dat is een soort lijm. ‘Dit 
is superkleverig spul,’ zegt de vrouw. ‘Als we dit 
nou tussen de stenen smeren, dan plakken ze aan 
elkaar vast. Dan worden het sterke muren.’ 
De mensen verzamelen stro. Ze halen klei. Ze 
bakken stenen in de zon. Ze halen emmers teer uit 
de put. Ze bouwen een huis. En daarna nog een. Er 
komt een stad onder aan de berg, met huizen voor 
alle families. 

‘Dit is wel mooi,’ zegt een man, een poosje later. 
‘Maar het kan nog beter. We moeten een toren  
maken voor onze stad. Een heel hoge toren. Een 
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toren tot aan de hemel. Een toren die je overal kunt zien, 
waar je ook bent. Dan kan niemand verdwalen. Dan kun 
je altijd de weg naar huis terugvinden. En dan worden we 
beroemd! Dan zeggen ze later: “Wat waren die mensen in 
die torenstad toch slim.”’
‘Goed idee!’ zeggen de andere mensen. ‘Een toren! Dat we 
dat zelf niet eerder bedacht hebben.’ 
En ze gaan wéér aan het werk. Stenen bakken. Bouwen. De 
toren wordt hoger en hoger. 

God komt naar de aarde toe om te kijken naar de stad en 
naar de toren die de mensen aan het bouwen zijn. ‘Dit is niet 
goed,’ zegt hij. ‘De mensen denken dat ze heel belangrijk zijn 
en dat ze alles zelf kunnen regelen. Ik wil niet dat ze allemaal 
bij elkaar blijven wonen. Ik wil dat ze een eigen plek zoeken.’
God zorgt ervoor dat de mensen elkaar niet meer begrijpen. 
‘Give me the hammer!’
‘Wat zeg je? Ik begrijp je niet! Ik weet niet wat een hemmer 
is.’ 
‘Ich brauche den Schraubenzieher!’
‘Huh? Wat is een sjroubentsieher?’ 
Het is erg lastig om samen te werken als je niet dezelfde taal 
spreekt. De mensen stoppen met het bouwen van de stad en 
de toren.
Ze gaan weg uit de stad. Ze verhuizen naar andere plaatsen. 
En dat is precies wat God wil. Dat ze overal op aarde gaan 
wonen. 

8-12 jaar
Genesis 11:1-9
De mensen bouwen een toren in Babel
Heel lang geleden sprak iedereen op aarde dezelfde taal. 
De mensen trokken toen van de ene plaats naar de andere. 
Zo kwamen ze op een keer in het oosten, in Babylonië. Ze 
gingen daar wonen in een dal.
Toen zeiden de mensen tegen elkaar: ‘Laten we van klei 
stenen bakken.’ Zo maakten ze bakstenen om mee te 
bouwen. Ze gebruikten teer om de stenen aan elkaar vast 
te maken. Toen zeiden ze: ‘Laten we een stad gaan bouwen 
met een toren die tot in de hemel komt. Dan worden we heel 
beroemd. En als we in die stad blijven, raken we niet over de 
hele aarde verspreid.’

De mensen verstaan elkaar niet meer
Toen kwam de Heer naar de aarde. Hij kwam kijken naar 
de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 
Hij zei: ‘De mensen zijn nu één volk en ze spreken allemaal 
dezelfde taal. Wat ze hier doen, is nog maar het begin. Straks 
kunnen ze alles doen wat ze bedenken. Laat ik naar ze toe 
gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen 
verstaan.’
Toen verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde. Ze 
stopten met de bouw van de stad.
Die stad wordt Babel genoemd. Daar zorgde de Heer ervoor 
dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan. En dat ze 
overal op aarde gingen wonen.
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10. OM TE WETEN

Babel
Babylon (of Babel) was al zo’n 2000 jaar voor Christus een belangrijke plaats. Later werd het 
de hoofdstad van het grote Babylonische rijk. De stad lag aan de rivier de Eufraat, in wat nu 
Irak is. 
De naam Babylon heeft volgens het bijbelverhaal iets te maken met een Hebreeuws 
werkwoord: baalal. Dat betekent zoiets als: ervoor zorgen dat mensen elkaar niet meer 
kunnen verstaan. En dat is precies wat er in Babel gebeurt: God zorgt ervoor dat de mensen 
elkaar niet meer kunnen verstaan doordat de mensen ineens allemaal een andere taal 
spreken.

Ziggoerat
In de bijbeltekst staat niet precies hoe de toren van Babel eruitzag. We weten 
wel dat de Babyloniërs in die tijd hoge torens bouwden die leken op piramides. 
Zo’n toren heet een ziggoerat. Het waren vierkante torens die wel 90 meter 

hoog konden zijn. Aan de onderkant waren ze heel breed, maar naar boven toe werden ze 
steeds smaller. De Babyloniërs baden daar tot hun goden.

Babylonische spraakverwarring
Ken je de uitdrukking ‘een Babylonische spraakverwarring’? Die heeft natuurlijk te maken 
met dit verhaal over de toren van Babel, waarin de mensen ineens allemaal verschillende 
talen spreken. Later werd dat op een bepaalde manier werkelijkheid: de Babyloniërs 
veroverden veel andere landen en brachten de mensen uit die landen naar Babylonië, 
om voor hen te werken. Er werden dus inderdaad veel talen gesproken in Babylonië: 
bijvoorbeeld Babylonisch, Akkadisch, Hebreeuws, Fenicisch en Aramees. Het Aramees 
speelde toen een bijzondere rol: veel mensen uit verschillende volken spraken Aramees, 
net zoals nu veel mensen Engels spreken. Zo konden veel mensen uit verschillende landen 
elkaar toch verstaan. 

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 
bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven 
nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar
-  Bouw jij thuis weleens iets? Wat bouw je dan bijvoorbeeld? Doe je dat alleen of 

samen? Wat is er leuk aan bouwen?
-  Wat wilden de mensen uit het verhaal graag bouwen? Ze bedachten dat omdat 

ze twee dingen heel graag wilden. Wat wilden ze graag? 
-  Kun je je voorstellen dat ze die twee dingen graag wilden? Vertel daar eens over.

Voor de wat oudere kinderen
God vond het niet zo’n goed idee dat de mensen een stad en een hoge toren 
wilden bouwen. Hij wilde liever dat de mensen overal op aarde gingen wonen. 
Waarom wilde hij dat, denk je? 

8-12 jaar
-  Ben jij weleens in het buitenland geweest? Welke taal werd daar gesproken? 

Of heb je misschien in Nederland mensen in een andere taal horen praten? 
Begreep je toen wat er gezegd werd?

-  Waarom willen de mensen in Babel een stad en een toren bouwen? 
-  Het lukt de mensen niet om het voor elkaar te krijgen. Waardoor komt dat?
-  God is niet blij dat de mensen een stad en een hoge toren willen bouwen. 

Waarom had God daar moeite mee, denk je? (Tip: denk nog eens aan de 
redenen van de mensen om de stad en de toren te bouwen.) Wat vind je 
daarvan? 


