
11. Naamsverheffing en eenheid. Genesis 11: 1-9 

Lees Genesis 11:1-9 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1) De hele aarde had één taal. 

   B (v2) Mensen (Nimrod’s volgelingen) verhuisden naar de vlakte van Sinear. 

     C (v3)  Ze bedachten sterke stenen te maken, samengevoegd met asfalt. 

        D (v4)  Ze besloten een stad te bouwen met een toren. 

Centrale as (v4)  De mensen wilden een naam voor zichzelf om een sterke eenheid te vormen. 

        D (v5)  JHWH zag de stad en de toren, gebouwd door de mensen.   

     C (v6-7)  JHWH besloot de taal te verwarren en daarmee de onderlinge eenheid te verbreken. 

  B (v8)  JHWH verspreidde zo de mensen van Babel (Nimrod’s volgelingen) over de hele aarde. 

A (v9)  De aarde had vele talen. 

 
Een stad met een toren én een naam voor onszelf om verspreiding te voorkomen 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  JHWH had de mens met één taal geschapen zodat ze elkaar goed zouden begrijpen maar 

toen dat ontaarde in rebellie bewerkte JHWH miscommunicatie en conflicten. 

Niveau B:  De volgelingen van Nimrod, afstammelingen van Cusj, die een sterke eenheid zochten 

(wereldregering) werden alsnog verspreid over de gehele aarde. 

Niveau C:  De mensen raadpleegden JHWH niet met betrekking tot hun plannen een stad met toren 

te bouwen. Ze wilden af van een nomadisch leven in tenten en zochten zekerheid van blijvende 

stenen huizen. JHWH wist dat dit zou uitlopen op rebellie tegen Hem omdat ze hierdoor minder 

afhankelijk van Hem zouden worden. JHWH verijdelde hun voornemen door verdeeldheid te 

veroorzaken. 

Niveau D:  De Babyloniers zochten zelfverlossing in plaats van zich afhankelijk te stellen van de 

voorzieningheid van JHWH. Ze waren werkelijk in staat hun eigen doelen na te streven maar JHWH 

wil dat de mens naar Zijn inspiratie leeft. 



Centrale as: De ware aard van deze mensen kwam boven in hun plannen een stad met een toren te 

bouwen. Ze zochten eenheid met eigen regels zonder rekening te houden met de wetten van JHWH 

en Hém te eren. Ze zochten eigen eer- een eigen naam – waarmee ze de Naam van JHWH 

uitdaagden. Ze wilden de fysieke en spirituele wereld manipuleren met tovenarij en astrologie.  

De mythology in de klassieke Griekse en Romeinse literatuur is geinspireerd door Babel en Nimrod. 

Ze is gebaseerd op verdraaide en verkeerd begrepen betekenis van de sterren en constellaties van de 

Zodiac (het melkwegstelsel). De ware symboliek daarvan is samen te vatten in een beeld van het 

noodzakelijke heilsplan na de val van de mens uit genade: de noodzaak van verzoening en de 

voorziening hiervoor door de Messias: (zie de paragraaf hemellichamen in Hst. 2 Introductie) 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Het is duidelijk dat een stad niet het gewenste concept is dat JHWH voor ogen heeft. Het doel van de 

toren was niet zozeer zijn hoogte – anders waren ze wel begonnen met bouwen op een hoge berg – 

maar een religieus bolwerk te bouwen, waarschijnlijk gericht op astrologie. De nakomelingen van 

Nimrod namen de zonaanbidding mee naar elk deel van de wereld. Al de heidense afgoderij heden 

ten dage is terug te voeren op Nimrod. Zal er een dag komen dat de verlosten weer in tenten gaan 

wonen? Hosea 12:10  

 

Wie de Schepper niet raadpleegt voor Zijn plan met je leven, zal getroffen worden door verwarring 

en frustratie. Vele kerken in deze tijd negeren ook het helder geschreven Woord en her- 

interpreteren het naar wat hen zelf het beste uitkomt. Daarmee bouwen ze torens van misleiding 

tegen de wil van JHWH richting de hemel. JHWH zal deze torens vernietigen en ieder zal geoordeeld 

worden naar zijn daden: Daniel 2: 34, 35 en 44 Openbaring 18:21-23, 20:12-15 

Het volk van JHWH mag zich laten leiden door de Heilige Geest en niet door de tot rebellie 

aanzettende geesten van de wereld: 1 Korinthe 12: 1-11 en Efeze 4:17-32 

De Naam van JHWH is verhoogd ver boven de schepping. Het verlangen van JHWH is zich een volk te 

verzamelen uit de naties ter wille van Zijn Naam. Psalm 105:1-8, Joël 2:32 

JHWH lacht om het woeden van de heidenvolken die willen opstaan tegen de Schepper van hemel en 



aarde en Zijn gezalfde, de Messias: Psalm 2 

Zaligheid is voor ons bereikbaar in de naam van de Messias: Handelingen 4:12 

Ik zei al dat de Toren van Babel waarschijnlijk gericht was op astrologie. Het lijkt er op dat het CERN 

project een moderne poging is “een toren van Babel” te herbouwen; Middels een deeltjes versneller 

probeert men inzicht te krijgen in hoe de materie is opgebouwd en wat de krachten zijn die de 

deeltjes bij elkaar houden. Voor het hoofdgebouw van de organisatie staat een beeld van de 

Hindoegod Shiva opgesteld – Die verbeeld niet alleen de god van de tijd, maar ook van vernietiging 

en transformatie.  

 Cern deeltjesversneller 

Verbonden aan dit instituut zijn inmiddels vele occulte rituelen uitgevoerd. Openlijk en heel brutaal is 

men zo bezig zich een eigen Naam aan te meten die staat tegenover de Naam van de werkelijke 

Schepper van hemel en aarde. De namen spreken voor zich: het instituut is druk doende een Shiva 

Stargate te bouwen en is middels haar technologische innovaties nog steeds op zoek is naar het “God 

Particle” in haar Genesis 2.0 programma. 

Er zijn gelovigen en kerken die ook een naam voor zichzelf willen maken. Ze streven naar eenheid op 

deze aarde door grote gebouwen naar te zetten , doordachte programma’s uit de denken en charis- 

matische leiders aan te stellen. De Geest van JHWH roept echter zelf een apart gezet volk bijeen; 

veelal “een kleine rest” die niet in eigen kracht wil en kan handelen. Nu:  Jesaja 55:1-9 en voor de 

(nabije?) toekomst: Jeremia 3:14-18 

In onze voorbede kunnen we een voorbeeld nemen aan Daniel die bad om verlossing tot JHWH met 

een beroep op de eigen eer van Zijn Naam: Daniël 9:15-19 

Onze hoop voor de toekomst: ondanks de tekortkomingen van Zijn volk zal JHWH verlossing brengen 

omwille van Zijn eigen Naam: Ezechiel 20:44 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Materie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kracht

