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Word talrijk en vervul de aarde 

 

Genesis 1:28 

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde 

en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de 

dieren die over de aarde kruipen!  

 

Genesis 1:28 is een bron van discussie. Er staat duidelijk dat de mens vruchtbaar moet zijn en talrijk 

moet worden, maar is het -vanuit linguïstisch oogpunt- een gebod? 

 

Er zijn mensen die zeggen dat het een gebod van JHWH was, zelfs op individueel niveau. Maar anderen 

beweren dat het niet meer dan een zegen was. Dus hoe zit het; is het een gebod of een zegen? 

 

Als het een gebod is, hoe zit het dan met al die stellen die geen kinderen kunnen krijgen? 

 

Dus vandaag gaan we ons verdiepen in dit onderwerp en kijken we specifiek naar wat er in de TENACH 

staat. Ons doel is om de eenvoudige betekenis te ontdekken. 

 

Genesis 1:27-28. 

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 

vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word 

talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in 

de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!  

 

In dit vers zien we dat JHWH man en vrouw voor de eerste keer zegent. Het allereerste wat JHWH voor 

ons deed, was ons zegenen. 

 

Heeft die zegen te maken met vruchtbaar zijn en talrijk worden? Is “vruchtbaar zijn en talrijk worden” 

een zegen in plaats van een instructie? 

 

De Hebreeuwse woorden waar we op moeten letten zijn “para” en “rabba”. Zowel para als rabba zijn 

werkwoorden. 

 

 



Genesis 1:20-22 

En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven 

de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende 

levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun 

soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze (va’jebarech otam) en zei: Wees 

vruchtbaar, word talrijk (paroe oer’boe), en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels 

talrijk worden op de aarde!  

 

De context van deze zegening betreft waterdieren en vogels. Ook zij kregen de opdracht om vruchtbaar 

te zijn en talrijk te worden in de context van deze zegen. Hier staat dus precies hetzelfde wat tegen de 

mens werd gezegd. 

 

Kunnen vogels en vissen onderscheid maken tussen een zegen of een gebod? Waarschijnlijk niet. 

 

Maar, vogels en vissen planten zich wel degelijk voort en nemen in aantal toe op de aarde.  

 

Een belangrijk verschil tussen hen en ons is dat wij in staat zijn om onderscheid te maken tussen een 

zegen en een gebod. 

 

Genesis 8:17 

Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over 

de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en 

vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.  

 

JHWH geeft Noach na de zondvloed de instructie om de dieren vrij te laten uit de ark, zodat ze zich 

kunnen vermenigvuldigen en talrijk kunnen worden op de aarde. 

 

Noach kan er niet voor zorgen dat de dieren vruchtbaar zijn en talrijk worden, toch wordt het 

rechtstreeks tegen Noach gezegd. 

 

Genesis 9:1-7 

Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk 

en vervul de aarde! Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle 

vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in 

uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u 

allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag 

u niet eten. Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van 

alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders 

broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.  

 

“Vergiet iemand het bloed van de mens,  

door de mens zal diens bloed vergoten worden;  

want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.  

Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word 

talrijk daarop  

 

We zien ook dat Noach en zijn zonen gezegend werden, opnieuw gevolgd door de zin vruchtbaar te zijn 

en talrijk te worden. 

 



Genesis 17:20  

Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar 

maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een 

groot volk maken  

 

Ook hier heeft de zegen te maken met vruchtbaar zijn en talrijk worden. 

 

Genesis 28:3 

En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een 

menigte van volken zult worden.  

 

Ook hier wordt de zegen verbonden aan vruchtbaar zijn en talrijk worden. 

 

Genesis 35:9-13 

En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende 

hem. God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jakob 

luiden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: 

Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van 

volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham 

en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven. 

13Toen voer God op, bij hem vandaan, van de plaats waar Hij met hem gesproken had  

 

En ook hier wordt de zegen verbonden aan vruchtbaar zijn en talrijk worden. 

 

Genesis 48:3-7 

Daarna zei Jakob tegen Jozef: God, de Almachtige, is aan mij verschenen in Luz, in het land 

Kanaän, en Hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd: Zie, Ik zal u vruchtbaar 

maken, u talrijk maken, en u tot een menigte van volken maken; en Ik zal dit land aan uw 

nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu dan, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte 

geboren zijn voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij; Efraïm en Manasse zijn van mij, net 

als Ruben en Simeon. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, zullen van jou zijn. 

Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen zij onder de naam van hun broers gerekend 

worden. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Kanaän onder 

mijn ogen gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrath te komen. Ik heb 

haar daar begraven, langs de weg naar Efrath, het tegenwoordige Bethlehem.  

 

Toch komen we hier nog een andere kwestie tegen. Als JHWH alle volken in Genesis de opdracht gaf 

om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden, waarom maakt Hij dan zelf de kinderen van Israël vruchtbaar 

en doet Hij ze talrijk worden als zegen voor hen? Ofwel het verhaal uit Genesis 1 was ook een zegen, of 

het is tegenstrijdig.  

 

Leviticus 26:3-9 

Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal Ik u 

op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun 

vruchten zullen geven. Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de 

zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal 

vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde 

dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan. U zult uw vijanden 

achtervolgen en zij zullen door het zwaard vóór u neervallen. Vijf van u zullen er honderd 



achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het 

zwaard vóór u neervallen. Ik zal Mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en 

Mijn verbond met u bevestigen.  

 

In de context van vruchtbaar zijn en talrijk worden, wordt ons een als-dan scenario gepresenteerd. Als 

Israël wandelt in de geboden van JHWH, dan zal JHWH Zijn verbond met Israël bevestigen, onder 

andere doordat JHWH hen vruchtbaar en talrijk maakt.  

 

Genesis 1 kan dan ook geen gebod zijn voor de hele mensheid, en voorwaardelijk voor Israël. Daarbij 

zegt JHWH dat het Zijn belofte is dat Hij ons vruchtbaar en talrijk maakt, het is dus een zegen. 

 

Als we dit alles overwegen, dan kunnen we zien dat elke keer als JHWH zegt, ‘wees vruchtbaar en 

talrijk’, het geen gebod is. Vruchtbaar worden en talrijk worden is een zegen, en iets dat JHWH belooft 

aan Zijn volk dat in Zijn wegen wandelt. 

 

Als we dat meenemen naar het Nieuwe Testament, of Briet Chadasja, dan zien we dat Paulus zegt dat 

het niet erg is als je niet trouwt, omdat Paulus zelf ook niet getrouwd was. 

 

1 Corinthiërs 7:8 

Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.  

 

Nu moedigt Paulus het niet aan om niet te trouwen, maar hij zegt gewoon dat het zowel goed is om 

getrouwd te zijn als om niet getrouwd te zijn, afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. 

 

Als het een gebod was voor elk individu om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden, dan zou Paulus zeker 

de Torah hebben overtreden door zijn mening te geven over de vraag of het goed is om single te blijven.  

 

Als we dus zowel de TENACH als het Briet Chadasja bestuderen, dan ontdekken we dat vruchtbaar zijn 

en talrijk worden een zegen is die JHWH geeft aan Zijn volk, als ze trouw wandelen in Zijn wegen, en 

dat het iets is wat Hij voor ons bewerkt. 

 

We hopen dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

 

Sjalom!  

 

Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net 

 

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God. 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

Sjalom. 
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