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Nadat de mensen uit Babel
waren
vertrokken
omdat
ze elkaar niet meer konden
verstaan, zagen ze een heel
andere wereld dan tegenwoordig. Op het hoogtepunt
van de IJstijd kon je, zonder
een boot te gebruiken, naar
Engeland of Japan lopen.
Dat kwam doordat veel oceaanwater vastgevroren zat
in de ijskappen. Voor een
korte tijd kon je zelfs lopend
de oversteek maken van
Azië naar Noord-Amerika.
Australië was bereikbaar middels een korte boottocht. De
Perzische Golf bestond niet.
Het is een vergissing om aan
te nemen dat de pioniers van Babel zich
vestigden op plaatsen waar vandaag
de dag mensen wonen. Het fossielenbestand laat zien
dat deze periode zich
kenmerkt door veel
overstromingen, supervulkanen, verschrikkelijke aardbevingen en sneeuwstormen.
Uiteindelijk werd het rustiger.
Veel families begonnen met
het verbouwen van seizoensgebonden gewassen. En wanneer de bevolking voldoende
groot was geworden, stichtte
men nieuwe steden.

3.

1. HET BRITSE
SCHIEREILAND

1.

3. TOCHT NAAR AMERIKA

Tegenwoordig scheidt Het
Kanaal de Britse eilanden
van het Europese vasteland. Tijdens de IJstijd was
Engeland geen eiland. De
zeespiegel was zo ver
gedaald dat de ondiepe
zeebodem in droog land
was veranderd (Doggerland). Mensen die Babel
hadden verlaten leefden
er totdat het smeltende
ijs het land overspoelde.

De Beringstraat scheidt tegenwoordig
Rusland van Amerika. Om van het ene
naar het andere land te reizen, heb je
een schip of een vliegtuig nodig. Tijdens de IJstijd was dat anders. Toen
had de oceaan zich zo ver teruggetrokken dat een 1600 kilometer brede grasvlakte de twee continenten verbond.
Je zou de oversteek lopend kunnen
maken, net als de mensen uit Babel
destijds deden.

2.

2. OP ZOEK NAAR
EEN NIEUW THUIS
De Perzische Golf bestond niet
tijdens de IJstijd. De oceaan was
zo ver teruggetrokken dat de
kustwateren plaatsmaakten voor
droog land. De omstandigheden
waren hard. Archeologen vinden geen steden uit die tijd. Na
het smelten van het ijs werd de
Perzische Golf met water gevuld.
Mensen gingen zich in dat gebied
vestigen en bouwden er steden
als Ur, een bloeiende havenstad
uit die tijd, gelegen in het huidige
Irak.

EEN
ANDERE
WERELD

BABEL

ZONDVLOED

DE IJSTIJD OP EEN RIJ
WANNEER
WAS DE IJSTIJD?

De Bijbel biedt een tijdlijn
om gebeurtenissen in de
wereldgeschiedenis te kunnen plaatsen. Door de juiste
aanwijzingen achter elkaar
te zetten, kun je een beeld
krijgen van wanneer het 't
meest waarschijnlijk is dat
de IJstijd optrad.
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~2350 v.Chr.

BOSSEN OP DE ZUIDPOOL

Huidige kustlijn
Continenten tijdens de
IJstijd (bij benadering)

GEBOORTE VAN ABRAM

~2250 v.Chr.

~2000 v.Chr.

DE IJSTIJD
- Water stroomt weg uit Perzische
Golf, Noordzee en Beringstraat

ZUIDPOOL: NU IJS

- Glaciaal maximum (hoogtepunt IJstijd)
MAMMOETEN VERSPREIDEN ZICH

- 1e gereedschappen
en menselijke
fossiele resten

•

- Eerste nederzetting
Babel

- Noach verlaat de ark

1e GENERATIE NA DE VLOED
(Arfachsad)

2e GENERATIE NA DE VLOED
(Selah)

3e GENERATIE NA DE VLOED
(Heber)

- Spraakverwarring
in Babel

1e GENERATIE NA BABEL
(Peleg)

- Eerste mammoeten in Noord-Amerika
- Mensen bereiken Australië
STENEN GEREEDSCHAP VERBETERT SNEL

- Mensen bereiken Amerika

EERSTE PERMANENTE NEDERZETTINGEN EN DORPEN

NEANDERTHALERS IN EUROPA

EERSTE STEDEN
- Nimrod heerst over vier dorpen in Mesopotamië

2e GENERATIE NA BABEL
(Rehu)

3e GENERATIE NA BABEL
(Serug)

4e GENERATIE NA BABEL
(Nahor)

- Assur bouwt vier steden in Mesopotamië

5e GENERATIE NA BABEL
(Terah)

6e GENERATIE NA BABEL
(een tijd lang geen zonen: het
duurde 70 jaar voordat Terach
zonen kreeg)
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