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De Bijbel en de groei van 
de wereldbevolking 

Wat valt er vanuit de Bijbel te zeggen over 
het actuele probleem van de overbevol
king? Ik wist vanaf het begin, dat het een 
moeilijke vraag zou zijn. Echter niet, dat het 
worstelen met de Bijbel in dit geval even 
moeilijk en hachelijk zou zijn als Jacobs 
nachtelijke worsteling met de onbekende 
waarvan Genesis 32 verhaalt. De Bijbel 
bleek ten aanzien van deze vraag als een 
scheerspiegel, die aan één kant sterk ver
groot, en waar aan de andere kant ... het 
glas ontbreekt. De opdracht 'vul de aarde' 
en de waardering van kinderzegen staan 
aan de kant van het vergrootglas. Als je de 
spiegel omdraait, tast je in het duister. Dat 
de aarde overvol kan worden, valt buiten 
het perspectief van de Bijbel. Dat is mis
schien onthutsend. Maar het meemaken 
van de worsteling kan desalniettemin nut
tig en leerzaam zijn. En de afwezigheid van 
iets dat direct als richtsnoer kan dienen voor 
zo'n concrete vraag maakt het niet minder 
geboden, bij het handelen naar bevind van 
zaken afwegingen te maken die gebaseerd 
zijn op de waarden waar men voor staat. 

'En God zegende hen en God sprak tot hen: 
Wees vruchtbaar, word talrijk en vul de 
aarde' (Gen. 1,28). 

De achter ons liggende maanden heeft de 
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groei van de wereldbevolking een ver
hoogde actualiteit gekregen. Een dubbele 
aanleiding heeft tot die verhoging bijgedra
gen: de verschijning van het nieuwe boek 
van Dennis Meadows, Beyond the Limits, 
in het Nederlands vertaald onderde titel 'De 
grenzen voorbij?' en de commotie rond het 
Vaticaan, dat op de wereldconferentie over 
het milieu in Rio de bevolkingspolitiek van 
de agenda wist te houden. In het nummer 
van HP/De Tijd van 29 mei 1992 voerde dat 
tot een opvallend verschillende toonzetting 
van twee bijdragen, een artikel van Hans 
Righart, 'De vloek der vermenigvuldiging' 
en een interview van Brugsma met Mea
dows. Zelfs als de berichten over de Vati
caanse bemoeienissen met Rio niet juist of 
sterk gekleurd zijn neemt dat niet weg, dat 
bij sommige christenen op dit punt een 
taboe bestaat, dat mijns inziens - als alle ta
boes - niet of niet uitsluitend uitgaat van ra
tionele overwegingen maar een diepere on
dergrond heeft. Het is bij voorbaat 
onmogelijk om in een korte bijdrage hiervan 
zelfs maar aan enkele van de belangrijkste 
aspecten recht te doen. Maar het is wel mo
gelijk, als biblist de vraag te stellen, of men 
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wellicht vanuit de Bijbel iets van deze on
dergrond zichtbaar kan maken. 

Van de twee scheppingsverhalen in Ge
nesis 1-2 komt daarvoor vooral het eerste 
in aanmerking omdat het 'vullen van de 
aarde' er als een opdracht van het eerste 
mensenpaar genoemd wordt. De in de titel 
aangehaalde woorden zijn in het verhaal al
vorens ze tot de mensen gesproken wor
den mutatis mutandis eerst tot de vissen en 
de vogels gezegd. Vissen en vogels krijgen 
de opdracht het water en de lucht te vullen, 
de mensen die om de aarde te vullen. En 
heel opgewekt en vrolijk meldt het verhaal, 
dat door de vruchtbaarheid van vissen en 
vogels het water wemelt van de vissen en 
de hemel krioelt van de vogels. Van de 
aarde en de mensen wordt iets dergelijks 
niet gezegd, maar de toonzetting waarop 
over het vullen van de aarde met mensen 
gesproken wordt is zo onbekommerd dat 
zo'n mededeling in het verhaal niet mis
staan zou hebben. En ik vermoed, dat deze 
onbezorgde kijk op de groei van de we
reldbevolking zeker aan rooms-katholieke 
kant, waar men minder dan aan reformato
rische zijde gedrukt ging en nog gaat onder 
de zondigheid van het menselijk geslacht, 
tot op de dag van vandaag dikwijls bijna 
vanzelfsprekend is en gemakkelijk voert tot 
uitspraken als: de aarde is nog lang niet vol 
en als wij de bronnen maar goed gebruiken 
en wat zij produceren maar eerlijk verdelen 
is er voor veel meer mensen plaats dan 
doemdenkers als Meadows en Brugsma 
menen. 

Die optimistische toonzetting wordt in het 
eerste scheppingsverhaal behalve door het 
telkens herhaalde 'en God zag dat het goed 
was' ook nog eens gemarkeerd door het 
feit, dat de opdracht om de zee, de lucht en 
de aarde te vullen, wordt gegeven in het 
kader van zegenspreuken. Daarbij mag die 
zegen niet los gezien worden van de vrucht
baarheid want ze hebben in alle drie de ge
vallen juist daarop betrekking. De achter-
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grond hiervan is ongetwijfeld, dat JHWH 
voor het oude Israël en in geheel de Bijbel 
de God is van leven, overvloed en vrucht
baarheid. Zegenen houdt dikwijls naast het 
verlenen van vruchtbaarheid ook het be
zorgen van voorspoed, rijkdom en welbe
vinden in. Maar altijd is het verlenen van 
vruchtbaarheid het voornaamste compo
nent. Dit komt regelmatig tot uitdrukking. 
Duidelijke voorbeelden zijn de beloften aan 
de aartsvaders, aan wie immers een nage
slacht wordt beloofd dat even talrijk is als 
de sterren aan de hemel, de zandkorrels op 
het strand en de stofdeeltjes op de aarde 
(Gen. 24,17). Op een niets aan duidelijk
heid te wensen overlatende manier wordt 
Gods zegen in Deut. 28 als volgt samen
gevat 'Gods zegen zal rusten op je steden 
en op je akkers. Gods zegen zal rusten op 
de vrucht van je schoot, de vrucht van je 
grond en de vrucht van je vee, het werpen 
van je runderen en de aanwas van je scha
pen. Gods zegen zal rusten op je fruitman
den en je meelbakken.' 

Daar komt iets anders bij wanneer het om 
menselijke vruchtbaarheid gaat. Kinderen 
en in het bijzonder zonen zijn evenals in an
dere culturen ook een middel om de oude 
dag veilig te stellen, maar ze hebben nog 
een onvergelijkelijk hogere waarde: ze zijn 
een middel om na de dood voort te leven 
doordat je naam niet uitsterft. Zo kan Jacob 
als hij over de twee zonen van Jozef en hun 
vader Gods zegen afroept zeggen: 'Ik bid 
dat God zijn zegen geeft aan deze jongens. 
Dan zal mijn naam in hen voortleven samen 
met de naam van Abraham en Isaak en zij 
zullen veel nakomelingen hebben hier in dit 
land' (Gen. 48,16). De positieve waarde die 
een vader ervaart van zijn kinderrijkdom is 
misschien nergens zo goed uitgedrukt als 
in de psalmen 127 en 128: 

'Zonen zijn een geschenk van de Heer, 
de vrucht van de schoot zijn gave. 
Pijlen in de hand van een krijgsman, dat 
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zijn flinke zonen voor hun vader. 
Gelukkig de man die zijn koker met 
zulke pijlen gevuld heeft, 
zij maken hem niet te schande als vij
anden hem aanklagen in de stads
poort.' (127) 
Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok 
midden in je huis, 
Je zonen zitten om je tafel als de scheu
ten rond een olijfboom. 
Kijk, zo wordt een man gezegend die 
ontzag heeft voor JHWH' (128) 

Kinderrijkdom wordt bijgevolg in alle om
standigheden ervaren als een zegen. Een 
huwelijk zonder kinderen is een regelrechte 
ramp zowel voor de man als voor zijn echt
genote. Slechts bij hoge uitzondering wordt 
wel eens gezegd, dat het beter is om kin
derloos te sterven dan slechte kinderen te 
hebben. 

Macrodimensie 
Intussen zijn wij hiermee nog steeds in de 
microdimensie blijven steken, terwijl het ei
genlijk gaat om de macrodimensie van de 
wereldbevolking. De positieve waardering 
van kinderrijkdom heeft echter ook wel de
gelijk een macrodimensie. De kinderrijk
dom hangt immers ook samen met de nood
zaak om uit te groeien tot een volk, dat de 
hem toebedachte rol op zich kan nemen en 
daarom niet alleen groot maar ook nog sterk 
en krachtig moet zijn en zo zijn plaats kun
nen innemen tussen de anderen volken. 
Misschien komt dat het meest onversneden 
tot uitdrukking in Genesis 22 waar Abraham 
te horen krijgt: 'Ik zal je zoveel nakomelin
gen geven als er sterren aan de hemel staan 
en zandkorrels op het strand liggen. Je na
komelingen zullen de steden van hun vij
anden in bezit nemen. Door je nakomelin
gen zullen alle volken van de aarde delen 
in jullie zegen ..... .'. 

De macrodimensie gaat hierin dus verder 
dan die van de eigen natie; hier worden niet 
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minder dan alle volken van de gehele aarde 
genoemd. Toch krijgt die macrodimensie 
binnen de Bijbel nooit de realiteitswaarde 
van een massaliteit en omvang die proble
men kan veroorzaken. Waarmee wij met de 
neus op het probleem van een dreigende 
overbevolking worden gedrukt. Integen
deel, over 'de volken' wordt wat de omvang 
betreft met een grote naïviteit gesproken. 
De profeten lijken bijvoorbeeld geen idee te • 

Dat de 
wereldbevolking zo 
talrijk kan worden dat 
er niet voor iedereen 
ruimte is, is een besef, 
dat in de Bijbel volledig 
ontbreekt 

hebben van de hoeveelheid mensen waar 
het om kan gaan wanneer zij - zoals regel
matig gebeurt - aankondigen, dat op het 
einde der tijden alle of tenminste vele vol
ken naar Jeruzalem zullen optrekken en 
daar deel zullen hebben aan de voltooiing. 
Natuurlijk is het Jeruzalem waarover zij 
spreken het ideale Jeruzalem, dat niet sa
menvalt met de bestaande stad. Maar juist 
daarom heeft het iets onwerkelijks. En als 
symbool krijgt dit Jeruzalem tenslotte in het 
boek der Openbaring volstrekt mythische 
afmetingen: twaalfduizend stadiën of bijna 
vierentwintighonderd kilometer ofwel voor 
de omtrek ofwel als ieder van de maten van 
een kubus waarvan de omvang ieder voor
stellingsvermogen te boven gaat (Openba
ring 21,17). 

Maar even onvoorstelbaar was het voor 
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mensen in de bijbelse tijden, dat de aarde 
ooit echt gevuld zou raken en bij blijvende 
kinderrijkdom overvol zou kunnen worden. 
Daarom lezen wij in de Bijbel niet één syl
labe over die mogelijkheid. Alles bij elkaar 
betekent het wel, dat degenen die regel
matig in de Bijbel lezen en denken het bij 
deze lectuur te kunnen laten of andere in
formatie terzijde te kunnen schuiven ge
makkelijk een gevaarlijk optimisme aan de 
dag kunnen leggen. Dat kinderen een 
zegen zijn van God is immers een ge
dachte, die op vele bladzijden van de Bijbel 
wordt gevoed en versterkt. Dat zonder ge
boortenregeling de wereldbevolking zo tal
rijk kan worden dat er niet voor iedereen de 
ruimte is die hij of zij nodig heeft is een 
besef, dat er volledig ontbreekt. Dat is na
tuurlijk best begrijpelijk. Hoewel men zich 
de aarde vermoedelijk veel kleiner voor
stelde dan zij feitelijk is miste men zowel de 
informatie als de mogelijkheid om onder
bouwde prognoses te berekenen, dat die 
ooit overvol zou kunnen raken. En ik ver-
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moed - maar alleen empirisch onderzoek 
kan de juistheid of de onjuistheid van dat 
vermoeden bevestigen - dat het ontbreken 
van dit perspectief samen met de positieve 
waardering van kinderrijkdom een van de 
diepere oorzaken vormt van het opvallende 
optimisme, dat althans sommige christenen 
zo opvallend aan de dag leggen ten aan
zien van de groei van de wereldbevolking. 
In ieder geval is het nuttig, dat zij zelf hier
over nadenken en beseffen, dat zij bij deze 
problematiek met twee kanten van een en
kele medaille te maken hebben en dat de 
Bijbel er hun maar één laat zien, ook maar 
één kan laten zien omdat in de tijd waarin 
hij tot stand kwam niets het vermoeden wet
tigde, dat de aarde ook wel eens ooit over
vol zou kunnen worden. 
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