1.Wat betekent het dat de ganse aarde van één spraak was?
0 er was maar één taal.
0 er waren weinig mensen die konden spreken.
2.De mensen bleven bij elkaar wonen, terwijl God
iets anders had gezegd. Tegen Noach al.
We kijken in Gen.9:1. Vul aan. God zei:
Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en
_______________________________________ .
3.Lees Gen.11:3.Wat voor steen bouwden zij mee? ______________________
4.Het is gebakken steen. Ken je een woord voor steen dat erop lijkt? _________
5.Lees Gen.11:4. Welke twee dingen wilden zij bouwen? __________________
_________________________________________________________________
6.Kijk nog eens in Gen.11:4. Hoe hoog moest het bouwwerk worden?
_________________________________________________________________
7.Er staat ook bij welke bedoeling zij met het bouwen hadden. Kijk in Gen.11:4.
Vul aan: opdat wij niet misschien
_________________________________________________________________
8.Lees Gen.11:6 Was de Heer daar blij mee?
_________________________________________________________________
9.Lees Gen.11:7,8 Wat deed de Heer?
_________________________________________________________________
10.Welke naam kreeg de stad?
_________________________________________________________________
11.De betekenis staat er ook bij. Los de rebus op.
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De mensen wilden aan God gelijk zijn. Daarom bouwden ze zo’n hoge toren.
De Heer deed iets wonderlijks. Zo werden hun plannen gestopt.
In Gods nabijheid komen gaat niet via eigen werken en inspanning.

12. Zoek Joh.14:6 op en schrijf de tekst over: ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Met Hem kun je in de hemel komen. Door te geloven in de Here Jezus.
Dat is de enige manier om bij God te komen.
Hij wilde vanuit de hemel afdalen naar de aarde. Hij is zelfs in de diepten
onder de aarde is geweest en daarna verhoogd tot in de hemel van God.
Hij maakte een nieuwe weg door in onze plaats door de dood heen te gaan.
C.Gebakken steen en natuursteen.
Er zit een betekenis aan de steensoort.
Lees Ex.1:11-14 om te kijken met welke steen gebakken werd, toen het volk
Israël slaven in Egypte waren. Over welke steen spreekt vers 14?
_______________________________________________________________
Het vertelt van bouwen onder het Oude Verbond van de wet.
Heel anders ging het bouwen bij de Tempel van Salomo. De stenen waren klaar
toen zij op de plaats van de bestemming kwamen. Ergens anders werden ze
gehouwen. Lees 1 Kon.6:7
Geen gereedschap werd gehoord bij de bouw van de Tempel van Salomo.
Dat is een heel andere manier van
bouwen. Zonder gereedschap en zonder
geluid werden de stenen in elkaar
gepast. Dat vertelt van de vrijheid en
rust van het Nieuwe Verbond.

D.Babel komt nog 2x in de Bijbel voor.
In het verhaal van Daniël en ook aan het eind van de Bijbel in Openb.18.
Openb.18 gaat over de tijd dat de Gemeente als door God is opgenomen.
In de eindtijd is de hele wereld één gemaakt in een systeem net als in het
begin, bij de torenbouw van Babel. Maar het zal niet blijven bestaan.
Vul de zin aan. Openb. 18:8 zegt: Daarom zullen hare plagen op één dag
komen, namelijk dood en rouw en honger, en zij zal met vuur verbrand worden,
______________________________________________________________
Ook wordt de stad Babel weer opnieuw opgebouwd.
Als een steen zal de stad zinken, zegt Jeremia in Jer.51:63,64.
De Here Jezus zal daarna koning zijn over de hele aarde en een vrederijk
hebben zoals koning Salomo. 1000 jaar lang.

