
 
 

 

 

 

 

TOREN VAN BABEL  

 

Lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. Iedereen kon elkaar verstaan. De mensen kwamen bij 

de plaats Sinear en besloten daar een stad te bouwen.  

 

Stenenbakkers begonnen met het bakken van de stenen. Zij waren hier heel goed in. De metselaars 

metselden de gebakken stenen één voor één op elkaar. Midden in de stad werd een toren gebouwd, 

zodat iedereen de stad al van verre kon zien. De toren moest zo hoog worden dat hij tot in de hemel 

kwam.  

 

Een man zei: ‘Als we zo’n hoge toren kunnen bouwen, dan wil iedereen zien wie dat gemaakt heeft en 

dan worden we beroemd.’ Een andere man zei: ‘Dan komen alle mensen kijken naar de hoogste toren 

op de hele wereld. Onze toren!’ Alle mensen vonden dat een goed idee, want zoiets bijzonders hadden 

ze nog nooit gezien.  

 

God keek naar de toren en zag dat het mis ging. De mensen waren aan het opscheppen over zichzelf. 

Trots is niet erg maar misschien werden ze wel té trots. Als de mensen denken dat ze zo’n hoge toren 

kunnen maken, dan denken ze straks dat ze álles kunnen maken. Straks gaan ze nog gekke en slechte 

dingen bedenken.  

 

God moest ingrijpen, voordat het mis ging. Hij besloot ervoor te zorgen dat de toren nooit afkwam. 

God zorgde ervoor dat de mensen elkaar niet meer begrepen. De mensen gingen andere talen spreken. 

Vanaf dat moment ging het bouwen van de toren helemaal mis.  

De oven werd te heet en de stenen mislukten. De toren werd scheef gebouwd door de metselaars want 

ze snapten elkaar niet meer. Alles was in de war en de mensen werden steeds bozer op elkaar. Het 

bouwen van de toren stopte.  

 

Mensen die dezelfde taal spraken zochten elkaar op en besloten ergens anders te gaan wonen en daar 

een nieuw leven te beginnen.  Zo gingen er allemaal kleine groepjes op weg. En zo komt het dat er in de 

wereld honderden talen worden gesproken.  

 

 

 

 

 

 

 


