LES 5 – DE VERKEERSWEG SPLITST ZICH BIJ VERWARRINGSHOEKEN
Genesis 11
THEMA:

Het aantonen van het belang om in het licht te wandelen en het herstel van
omgang met elkaar.

Wat heb je liever: nacht of dag? Waarom hebben de meesten van ons de dag liever?
Wij willen graag zien waar we naar toe gaan, wat we aan het doen zijn, wat anderen doen. Jij
die de nacht liever hebt, zou je deze nog steeds liever hebben als er geen maan of sterren
waren? Nee, er zou geen schoonheid aan de nacht zijn als er geen lichten aan de hemel
waren, en er zou geen schoonheid aan de dag zijn zonder de zon.
De Bijbel zegt dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
1 Johannes 1:5. Licht spreekt altijd tot ons over God en rechtvaardigheid, terwijl duisternis
spreekt over satan en kwaad. God wil dat Zijn kinderen in Zijn licht wandelen.
Nu gaan we bestuderen of God’s kinderen in het licht of in de duisternis wandelden na
de grote overstroming. De grote overstroming had alle onrechtvaardige mensen vernietigd en
daarom dat God met Noach opnieuw startte en hem sommige nieuwe reiswetten gaf. Genesis
9:1-19. Noach werd verteld om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde te vullen.
Genesis 9:1,7. Vlees werd toegevoegd aan zijn dieet, terwijl dit voorheen alleen maar fruit en
groente was. Genesis 9:3. De straf op moord hoorde de dood te zijn. Genesis 9:6.
Toen richtte God een verbond met Noach op dat nooit meer alle vlees door de wateren
van de grote overstroming zal worden uitgeroeid, en dat er geen grote overstroming meer zal
zijn, om de aarde te verderven. En God gaf de regenboog als het teken van het verbond.
Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafeth, tezamen met hun vrouwen, gingen verder
op De Verkeersweg van het Leven. Noach’s familie werd snel talrijk. Iedereen sprak één taal.
Genesis 11:1.
Toen zij oostwaarts reisden, vonden zij een vlakte in het land Sinear. Zij zeiden, “Kom
laten wij stenen maken en die goed bakken. Kom, laten wij ons een stad bouwen met een
toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam voor onszelf maken, opdat
wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.” Genesis 11:3,4.
Toen de Here neerdaalde om de stad en de toren te zien, was Hij zeer ontstemd omdat
Noach’s familie niet de aarde aan het vullen was zoals bevolen in Genesis 9:1. Hij zei: “Zie,
het is één volk, en zij hebben allen één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van
wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Kom, laat Ons neerdalen en daar hun taal
verwarren, zodat zij elkaars taal niet verstaan.” Genesis 11:5-7.
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De Here verstrooide hen van daar over de gehele aarde; en zij stopten de bouw van de
stad. De plaats werd Babel genoemd. Deze naam wordt toegekend aan het werkwoord balal,
hetgeen in het Hebreeuws verwarren of in de war brengen betekent. Genesis 11:9. Op onze
tekening noemen we dit kruispunt VERWARRINGSHOEKEN. Deze spraakverwarring
gebeurde zo´n 100 jaar na de grote overstroming. Wij weten dit omdat Sem 2 jaar na de grote
overstroming vader van Arfachsad werd (Genesis 11:10); Arfachsad werd vader van Selah 37
jaar na de grote overstroming (Genesis 11:12); Selah werd vader van Heber 67 jaar na de
grote overstroming (Genesis 11:14) en Eber werd vader van Peleg (hetgeen splitsen in het
Hebreeuws betekent) 101 jaar na de grote overstroming (Genesis 11:16). Dit wordt bevestigd
door Genesis 10:25 waar we leren dat in de dagen van Peleg de aarde verdeeld was.
Wat zou God nu doen? De mensheid had een andere kans gekregen maar faalde
opnieuw, dus God gaf hen over aan hun zonde en goddeloosheid. Romeinen 1:24-28. De
mensen, volken of heidenen (niet-Joden) genaamd, gingen allen in de richting van de
HEIDENSE BINNENWEG op de tekening. Het gehele menselijke ras had gekozen voor de
weg welke recht was in hun eigen ogen, maar welke de weg van de eeuwige dood zou blijken
te zijn.

Waarom was dit de weg van de eeuwige dood? Omdat de mens ongehoorzaam was
aan God’s weg van geloof. Toen ze zeiden, “Laat ons stenen maken en een toren bouwen,”
ondernamen zij een werk voor hun eigen glorie en niet voor de glorie van God. Veel mensen
bouwen vandaag de dag torens met stenen van goede werken en vertrouwen op deze werken
om hun naar de hemel te brengen. God is alleen behaagd met werken van geloof.
Toen zij in Genesis 11:4 zeiden, “Laat ons een naam voor onszelf maken,” lieten zij zien
dat ze niet wilden dat eer aan de naam van God werd gebracht. Als mensen hunzelf
aanbidden dan brengt dit verwarring en verbreekt dit de eenheid met de Heilige Geest. Toen
zij zeiden, “opdat wij niet verstrooid worden,” kwamen zij in opstand tegen het bevel van God
om de aarde te vullen. Ongehoorzaamheid brengt verwarring en oordeel over de mensheid.
In onze volgende reis nemen we de afslag naar links bij VERWARRINGSHOEKEN en
zullen we zien hoe God één man riep om een nieuwe start te maken op de BELOFTEWEG.
Heb je in het licht gewandeld? Als je nooit Jezus Christus hebt vertrouwd als je
persoonlijke Verlosser van de eeuwige dood, vertrouw Hem nu. Het bloed van Jezus Christus,
God’s Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als je al een gelovige bent, maar je bent afgevallen,
zeg het tegen de Here in gebed. Hij heeft alle zonden vergeven (Kolossensen 2:13). Dus als je
in het licht wandelt, zal omgang worden hersteld om zodoende altijd een licht te zijn in de
duisternis hier op aarde.

GEHEUGENVERS: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben
wij omgang met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”
1 Johannes 1:7.

LES 5 – WERKBLAD
1. Schrijf 3 van de nieuwe reiswetten op die God aan Noach gaf. Genesis 9:1-7.
a)____________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________
c)____________________________________________________________________
2. Snel was de aarde opnieuw met mensen gevuld. Hoeveel talen spraken zij?
Genesis 11:1____________
3. Wat deed Noach’s familie toen zij een vlakte in het land Sinear vonden? Genesis
11:2-4_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Wat deed God toen hij neerdaalde om de stad en de toren te zien? Genesis 11:5-8.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Waarom was God ontstemd toen Noach’s familie zei, “Laat ons een stad en een toren
voor onszelf bouwen?” Genesis 11:4. _______________________________________
______________________________________________________________________
6. Zij zeiden ook, “Laat ons voor onszelf een __________________ maken” Genesis 11:4.
7. De naam van de stad die Noach’s mensen stopten te bouwen wordt _______________
genoemd. Deze naam wordt toegekend aan het werkwoord balal, wat in het Hebreews
verwarren of in de war brengen betekent. Genesis 11:9.
8. Noach’s familie wandelde niet in het licht van God en kon daardoor geen
____________________ met God of met elkaar hebben. 1 Johannes 1:7.
9. Lees Romeinen 1:24 en schrijf op wat God met de heidenen (niet-Joden) deed na deze
grote opstand. __________________________________________________________
10. Schrijf 1 Johannes 1:7 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

