
De toren van Babel 

 

Welkom 

 

Lied :  U gaf ons verhalen 

 

U gaf ons verhalen 

Van mensen die zoeken 

Geloven en hopen en liefde verstaan 

U staat in de boeken 

Ik sla ze vaak open 

Soms bent u ver weg en soms hoor ik u aan 

 

U gaf ons verhalen 

Van mensen die falen 

Bedriegen en liegen en U niet zien staan 

U laat ze niet vallen 

De hoop niet vervliegen 

U trekt met ze mee en U laat ze niet gaan 

 

U gaf ons verhalen 

Van mensen die trekken 

Die geven en delenen opstaan en gaan 

Zij laten ontdekken 

Dat U in ons leven 

De bron bent van ons en van heel ons  

bestaan 

 

 

Verhaal :  De dromer  

 

Gebed 

 

Overstap 

 

 

 



Bijbel : De torenbouw van Babel, genesis 11 : 1-9  

 

Lied :  De toren van Babel 1 en 2  (Hanna Lam) 

 

Weet je wat, weet je wat,  

Zeiden ze in Babelstad : 

Laten wij een toren maken 

Om elkaar niet kwijt te raken 

Bouwen gaan we, groot en klein 

Tot we in de hemel zijn 

 

Allemaal, allemaal 

Spraken zij dezelfde taal : 

Laat de wind ons niet verdrijven 

Laat ons bij de toren blijven 

Want dat bundelt onze kracht 

Torenhoog wordt onze macht 

 

Inleiding 

 

Analyse,  tekstueel en theologisch 

 

Lied :  Hanna Lam couplet 3 

 

Hoor je dat, hoor je dat, 

Babel werd een babbelstad 

Want de Heer der mensenkind’ren 

Kwam dat stoute plan verhind’ren 

Hij verwarde toen hun spraak 

En de torenbouw liep spaak 

 

Boodschap  met lezing mattheus 6 : 19-24 

Niemand kan 2 heren dienen,  niet én God én de  

mammon (een Syrische god die voorspoed brengt) 

 

 

 



 

Verhaal ; Babel,  uit verhalen voor de zevende dag 

 

Lied 809 (liedboek)  blijf niet staren  (3x) 

 

Blijf niet staren op wat vroeger was 

Sta niet stil in het verleden 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 

Het is al begonnen, merk je het niet 

 

 

Lied :  een land om van te dromen 

 

EEN LAND OM VAN TE DROMEN  

 

Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 

Tot zij juichen met tranen in de ogen : 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”  

 

1. Zeg nooit: Onze wereld is gebroken 

En de mens tot weinig goeds in staat. 

Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen, 

Alles gaat nu eenmaal als het gaat. 

 

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

Dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  

Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

 

Refrein 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 

Er is niemand hier die ons bevrijdt. 

Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 

Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd. 

 

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

Toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 

Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. 

Refrein 

 

Mededelngen/diaconie/pastoraat 

 

Gebed  

 

Kinderen komen terug en bouwen een toren 

 

Slotlied :  Lied van dromen en vergezichten,   eva’s lied 40 

 

Wij mensen blijven dromen, dromen 

En vergezichten zien 

Een nieuwe aarde die gaat komen 

Te vinden al misschien 

 

Wij dromen van de mensenrechten 

Die ieder mens dan heeft 

Niet langer tegen onrecht vechten 

Daar ’t recht van liefde heeft 

 

Verdwenen zijn de dictaturen 

Gevangenschap en pijn 

Verbanning en verdriet verduren 

God zelf zal bij ons zijn 

 

 



 

Wie in die dromen durft te geloven 

Voelt zelf verandering 

Vertwijfeling en wanhoop doven 

In blijde aarzeling 

 

En licht en sterk, vol zachte krachten 

die onverzet’lijk zijn 

bevechten wij de kwade machten 

die niet te tellen zijn 

 

Waar mensen putten uit de bronnen 

Van droom als werk’lijkheid 

Daar is Gods toekomst al begonnen 

In onze levenstijd. 

 

Zegenbede  afgesloten met :   

Groot is de wereld  lied 420 (3x) 

 

Groot is de wereld en lang duurt de tijd 

Maar klein zijn de voeten  

Die gaan waar geen wegen gaan 

Overal heen 

  

 

 



1 De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak.  

 

2a Toen zij oostwaarts trokken, 

 b vonden zij een vlakte In het land Sinear,  

c waar zij zich vestigden.  

 

3a En zij zeiden tot elkander:  

b Welaan!  

c laten wij tichelen maken  

d en die goed bakken.  

e En de tichel diende hun tot steen 

f en het asfalt diende hun tot leem.  

4a Ook zeiden zij:  

b Welaan!  

c laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, 

d en laten wij ons een naam maken,  

e opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.  

5a Toen daalde JHWH neder om de stad en de toren, 

b die de mensenkinderen bouwden, te bezien,  

6a en JHWH zei:  

b Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal.  

c Dit is het begin van hun vandaar over de gehele    verspreid worden (4e)   

  aarde verstrooid heeft (9c)streven;  

d nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.  

7a Welaan!  

b laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren,  

c zodat zij elkanders taal niet verstaan.  

8a Zo verstrooide JHWH hen vandaar over de gehele aarde,  

b en zij staakten de bouw van de stad.  

9a Daarom noemt men haar Babel,  

b omdat JHWH daar de taal van de gehele aarde verward heeft  

c en JHWH hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.  

 

A. een taal en een spraak (vers 1)   A' een taal en een spraak (vers 6)  

B. welaan, laten wij (vers 3)     B' welaan laten wij (vers 7)  

C. laten wij een stad bouwen (vers 4)    C' zij staakten de bouw van de stad (vers 8)  

D. laten wij ons een naam maken (4d)    D' daarom noemt men haar Babel (vers 9)     

    

E. opdat wij niet over de gehele aarde    E' en JHWH hen  

 


