
Kaïns kinderen vermenigvuldigden zich buiten de kennis van God. In het verhaal van een van zijn 
nakomelingen - Lamech - hebben we het eerste voorbeeld in de Schrift van de gewoonte om met 
meer dan één vrouw te trouwen - polygamie.

    Toen nam Lamech voor zichzelf twee vrouwen: de naam van één was Adah, en de naam van de 
tweede was Zillah (Genesis 4:19).

Het is passend dat polygamie is ontstaan met de goddeloze afstammelingen van Kaïn. Zoals met 
alle andere voorbeelden van polygamie in het Oude Testament, wordt de beoefening vastgelegd, 
maar niet veroordeeld. In feite vinden we geen direct verbod op polygamie.

Redenen waarom Polygamie werd beoefend

De praktijk van een man die meer dan één vrouw trouwde, was gebruikelijk in de oude wereld. Er 
zijn een aantal redenen waarom dit zo was. Ze omvatten het volgende:

1. Er waren meer vrouwen dan mannen.
2. Er was een verlangen om de rijkdom van het huishouden te vergroten.
3. Een groot aantal kinderen was nodig om op het veld of met de kuddes te werken.
4.Veel wijfjes stierven tijdens de bevalling.
5. In nomadische gemeenschappen was het belangrijk dat elke vrouw aan een huishouden werd 
gehecht.

Gods doel

Het oorspronkelijke doel van God zoals in de Hof van Eden staat is monogamie - één man zou met 
één vrouw moeten trouwen.

    Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen, en zij zullen 
één vlees worden (Genesis 2:24).

Toen de zondeval echter eenmaal was ingetreden, veranderde de huwelijksrelatie. De man werd het 
dominante lid met de vrouw in een ondergeschikte positie. Dit leidde tot verschillende vormen van 
uitbuiting, waaronder polygamie.

Mozes’wet

Het boek Deuteronomium lijkt polygamie te reguleren als een actuele sociale praktijk.

    Als een man twee vrouwen heeft, een geliefde en andere onbemind. . . (Deuteronomium 21:15).

Mozes schreef voor dat een man het nageslacht van een ontrouwe vrouw gelijkelijk moest 
behandelen met de zoon van een begunstigde vrouw (Deuteronomium 21: 15-17). Dit lijkt aan te 
tonen dat de praktijk wijdverspreid was.

Oorspronkelijke doel

Hoewel beoefend, is polygamie altijd in strijd geweest met het oorspronkelijke doel van het 



huwelijk dat God in de Hof van Eden heeft ingesteld. God heeft de koningen van Israël specifiek 
gezegd dat ze vrouwen niet mochten vermenigvuldigen:

    Ook zal hij de vrouwen niet vermenigvuldigen voor zichzelf, opdat zijn hart zich niet afwendt 
(Deuteronomium 17:17).

Bijbelse voorbeelden

Wanneer de Bijbel afleveringen van polygamie registreerde, was ongeluk altijd het resultaat. De 
verhalen van Abraham, Jacob, David en Salomo laten bijvoorbeeld de problemen zien die gepaard 
gaan met het hebben van meer dan één vrouw.

Abraham en Hagar

Abraham nam Hagar als zijn vrouw nadat Sara, zijn eerste vrouw, kinderen niet kon krijgen. Dit 
leidde tot allerlei problemen voor Abraham en zijn nakomelingen door de beloofde regel.

Jakob

Jacob trouwde met twee zussen - Leah en toen Rachel. Hij huwde vervolgens Rachel's meid Bilha, 
gevolgd door Leah's meid Zilpa. Deze relaties veroorzaakten hem problemen.

David

David beoefende polygamie en veroorzaakte daarmee veel problemen. Hij pleegde zelfs moord om 
zijn lust te stillen (2 Samuël 5: 13-16).

Solomon

Salomo huwde honderden vrouwen, van wie sommigen ervoor zorgden dat de zonde naar Israël 
werd gebracht. Salomo trouwde met buitenlandse vrouwen die hun goden met zich meenamen naar 
Israël, in de ogen van de tempel zelf. De aanbidding van deze heidense goden werd ook aan het 
volk voorgesteld. Bij de dood van Salomo was het koninkrijk verdeeld.

Gods ideaal

Tegen de tijd van Maleachi (500 v.Chr.) Werd over het huwelijksideaal tussen één man en één 
vrouw gesproken als Gods ideaal. God vertelde hen waarom Hij hun offer niet ontving.

    Maar je zegt, om welke reden? Omdat YHVH getuige is geweest tussen jou en de vrouw van je 
jeugd, met wie je trouweloos hebt gehandeld; toch is zij uw metgezel en uw vrouw bij een verbond. 
Maar heeft Hij hen niet één gemaakt met een overblijfsel van de Geest? En waarom een? Hij zoekt 
goddelijke nakomelingen. Let daarom op uw geest en niemand handelt trouweloos met de vrouw 
van zijn jeugd (Maleachi 2: 14-16).

De Heer zegt dat Hij opzettelijk slechts één vrouw voor Adam heeft gemaakt. God had anderen 
kunnen maken als Hij dat wilde, maar dat deed Hij niet. Eén vrouw was alles wat Adam nodig had.



Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament veronderstelt de leer over het huwelijk dat de paren een monogame relatie 
zullen hebben. Yeshua zei dat scheiden was toegestaan, vanwege de hardheid van uw hart (Mattheüs
19: 8).

De apostel Paulus gaf de kwalificaties van een bisschop, waaronder monogamie.

    Een bisschop moet onberispelijk zijn, de echtgenoot van één vrouw (1 Timoteüs 3: 2).

Overzicht

De Bijbel zegt dat God in het begin een huwelijk heeft gewijd, waarbij één man met één vrouw zou 
trouwen. Het nemen van vele vrouwen, of polygamie, was nooit in zijn oorspronkelijke plan. 
Hoewel niet direct veroordeeld in het Oude Testament, als we een man vinden die met meer dan één
vrouw gaat trouwen, is de uitkomst altijd slecht. De voorbeelden van Abraham, Jacob, David en 
Salomo tonen de dwaasheid van meerdere huwelijken.

In het Nieuwe Testament laat de woorden van Yeshua over het huwelijk en de kwalificaties die 
Paulus voor een opziener geeft, zien dat monogamie de norm was en dat polygamie niet moest 
worden beoefend.
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