






1 Ooit werd er op de hele aarde één 
enkele taal gesproken. 2 Toen de 

mensen in oostelijke richting trokken, 
kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en 

daar vestigden ze zich. 3 Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Laten we van klei 

blokken vormen en die goed bakken in 
het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze 

als stenen, en aardpek als specie. 



4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen 
met een toren die tot in de hemel reikt. 

Dat zal ons beroemd maken, en dan 
zullen we niet over de hele aarde 

verspreid raken.’ 5 Maar toen daalde 
de Heer af om te kijken naar de stad en 

de toren die de mensen aan het 
bouwen waren. 



6 Dit is één volk en ze spreken allemaal 
een en dezelfde taal, dacht de Heer, en 
wat ze nu doen is nog maar het begin. 
Alles wat ze verder nog van plan zijn, 
ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij 

naar hen toe gaan en spraakverwarring 
onder hen teweegbrengen, zodat ze 

elkaar niet meer verstaan. 



8 De Heer verspreidde hen van daar 
over de hele aarde en de bouw van de 
stad werd gestaakt. 9 Zo komt het dat 
die stad Babel heet, want daar bracht 

de Heer verwarring in de taal die op de 
hele aarde gesproken werd, en van 

daar verspreidde hij de mensen over 
de hele aarde.





1 Toen de dag van het Pinksterfeest 
aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 
Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden 

geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op 
ieder van hen neerzetten, 



4 en allen werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide toon te 

spreken in vreemde talen, zoals hun door 
de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem 

woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 

Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring 

omdat ieder de apostelen en de andere 
leerlingen in zijn eigen taal hoorde 

spreken. 



7 Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 

allemaal Galileeërs die daar spreken? 
8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal 

in onze eigen moedertaal horen? 9 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners 

van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 



10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd 

hebben, 11 Joden en proselieten, 
mensen uit Kreta en Arabië – wij allen 
horen hen in onze eigen taal spreken 

over Gods grote daden.’ 



12 Verbijsterd en geheel van hun stuk 
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar 
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 

wel dronken zijn.’
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✓Welke impact heeft Jezus gehad in mijn leven?

✓ Het belang van vragen!

✓Vertalers zijn van het geloof!

✓Waar zijn mensen hun hart?



En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de 
wereld rond en maak aan ieder 

schepsel het goede nieuws bekend.’

– Marcus 16:15




