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HOOFSTUK VIII, 

BAVINCK 	 SE OPVOEDING VAN DIE CHRISTELIKE HUISG£SIN., 

1. 	 Inleiding. 

Die huisgesin is en b1y vir Bavinck die oorspronklike 

en ~intlike opvoedingsinste11ing. Die skool is n aanvulling 

van die huis, maar 	in sy wese is die opvoeding die taak van 

die huisgesin. Daarom wy hy 'ook sy aandag aan die Christe

like huisgesin en vind ons verder oral in sy werke dat die 	on

derwerp deur hom met groot prominensie behandel word. 

Ons wil aan die hand van die vo1gende hoofde let op 
.~ 

sy beskouings oor die opvoeding in die Christelike huisgesin: 
-

die oorsprong van die huisgesin, die verstoring; die huis

gesin by verski11ende volke en by Israel; die huisgesin in 

die Nuwe Testament; die gevare en die huisgesin; die hu,.,relik 

en die huisgesin; 	 die huisgesinvir die opvoeding; die huis
~ 

gesin en die maatskappy en ten s10tte die toekoms van die 

huisgesin. 

2. Die Oorsprong 	van die Huisgesin. 

Die heme1 	behoort aan die Here maar die aarde het 

Hy 	 aan die mens gegee; daarom skep Hy die mensdom nadat daar 
1)

orde gebring is in die w~reld met alles wat daarop bestaan. 

So begin die2~eskiedenis van die menslike geslag vir Bavinck 

met bruilof. 

Die man word uit die aarde geskape terwyl sy siel 

as asem van die 18\1e in hom geblaas word. Die dier, daaren

teen, is met een magwoord voortgebring. Die eerste 'mens was 

dus n man, maar by hom is ver1ange na liefdo: so word die 

1. 	Sien Van Andel: Godsdienst en Wetenschap naar Geschriften 
van Bavinck, 138. 

2. Bavinck: a. Magnalia Dei
l 

170 - 172. 
b. Het Christel jk Huisgezin, 1. 



vrou nie dour die man nie maar ook dour God geskape, ook na 

Sy Beeld en gelykenis. Die vrou is nie deur die man geskape 

nie maar uit die man. Sodoende is die mensheid ~€m geheel, In 

liggaam met ~6n hoof, ~ gebou met een hooksteen. 

Soos die man as man geskape is, so is die vrou as 

vrou geformeer~ hulle h~t nie as gevolg van die sondo ver

skillend gcword nie. 

Die man kry ~ tweerlei opdrag naamlik absolute ge

hoorsaamheid aan God on die versorging en bewaking van die hof. 

Hiertoe het hy nodir; In vrou wat nie bo hom staan en hom oorheoI'S 

nie of onder hom staan en deur hom tot gc"notmiddel verlaag
1) 

word nie, maar naas hom en aan sy sy plok inneem. Hulle 

is beida mensa wat in liggaamsbou en siGlekrag verskil, daar

om het hullc dioselfde roeping maar tog verskillende take 
2) 

en werksaamhcdo binne die roeping. 

Die man moot die ganse aarde aan sy voete onderwerp, 

dit ontgin en rogeor. Die vrou moet hom in vrye gehoorsaam

hoid en solfstandigc modowerking bchulpsaarn wees: dus met 

liggaam un sic1, wyshoid en liefde, hoof cn hart. Behulp

saam moet sy woes om die monslike geslag voort te plant, om 

kinders op tC) voed in die vrese van die Hf:)ro, om aan 'n ryk 

van rede1ike en sedelike wesens die aansyn te skenk en sodoen

de deur die mensheid wat uit haar sal voorkom, die aarde te 
3) 

onderwerp. 

Beide die man en die vrou werk dus aan die Goddelike 

werk. Bulle is ~ twee-eenheid wat nie geskei mag word nie, 

maar dit brei uit tot In drie-eenheid in die kind. Vader, 

moeder en kind is een .siel en e~n beeld van God, een in drie

1. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, II, 160, 202. 

2. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, .8. 

3. Bavinck: De Vrouvl in de Hedendaagsche Haatschappij,l4- - 35. 
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voudige verskeidenheid en verskeie in harmoniese eenheid. 

Hierdie drie-eenheid van verhoudinge, betrekkinge en eienskap

pe maak die grondslag van die hele maatskaplike samelewing uit: 

die gesag van die vader, die liefde van die moeder en die ge

hoorsaamheid van die kind: hierdie drieklank vorm ook die 
1)

grondtoon van elke harmoniese mens se sielelewe. 

Geen man is volmaak sonder n vrou, geen vrou sonder 

n man en hulle beide nie sonder n kind nie. Gesag, liefde en 

gehoorsaamhoid is ook die pylers van die menslike samelewing. 

3. Die Ver2teuring van die Huisgesin, 

Dour die sonde van Adam en Eva kort na die skepping 

ly alles, en nie die minste nie, die huisgosin. Hier kom 

dadelik 'n ommokeer in die huislike orde: in plaas van te volg 

en te gehoorsaam, neem die Vrou die leiding in die hande met 

die verleiding van die mens. 

n Verskriklike verandering tree by die mens in: 

hulle skaam hul vir hulself, vir mekaar, vir die wereld en bo 
2) 

alles vir God. Tog is in die skaamtegovoel vir die op

voeding In groot seen opgesluit, want die dier en die duiwel 
3)

het geen skac~mtegevool nie en is dus nie opvoedbaar nie •. 

Die mens S8 gewete en skaamtegevoul help hom om sy bestemming 

te bereik: dit dryf hom om sy naakthoid te budek. 

Bavinck wys·daarop dat die vrou as moeder gestraf 

word deur wat vir haar die grootste woelde is, juis die groot

ste liggaamlik6 on geesteliko smart word. So ook word die 

aQrdo vir d man vorvloek, sodat hy die stryd moet aanknoop . 
teen die nn.tuurkr:'.gto: hy moet arhai met hoof on hand, pynlik

4) 
en moeitevol, sy lowe lank. 

1. Bavinck: Het Christclijk Huisgezin, 10. 

2. Gen. 3. 
3. Sien Bavinck: Dc Opvoeding der Rijpere Jeugd, 159 - 163. 
4. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 17. 

"\ 



Soos uie mens die band met God verskeur het, so word 

sy harmonic met die w@reld verbreek. Met mo~ite moet die mens 

nou in die w@reld voortworstel~ Rusteloos word hy voortge

dryf deur liefde cn honger •. 

Di,-~ 	 struf hou egter ook In seen in~ waar die mens die 
, 

dood verdien h8t en tot niet sou gaan, is daar nou vir hom ge

leentheid om te lewe. Tuns word Eva die draagster van die 

lewe, die lewe van die mensheid. Uit haar sal ook die Chris

tus 	gebore word. Sy kan kindel's voortbring en hulle opvoed. 

4. 	 Qie Huisgesin by die Volke. 

Ca) Verskillende Volke. 

Al [OU tree die uitwerking van die sonde nn vore: 

Adam beslruldig vir Eva en Karn pleeg broedermoord; Lameg 

word gedryf tot veelwywery en Tubal-Kain smee swaarde vir oor

log. Wra,ll,,- en wranksug is die gevalle mens se inspirasie 

tot sy eerste lied: goddeloosheid en sedeloosheid gaan hand 
J) 

aan 	hand. 

Die mensdom versprei en dio huisgesinne ontwikkel: 

sommige families was betreklik rein on die opvoeding voorbeel

dig; by ander ontaard die frunilielewe on opvoeding op In ver
2) 

skriklike wyse. Die huisgesin ontaard sodat die mcnse 

soos die diere van die veld lewe, waarin vroue-roof en on

sedelikheid hoogty vi~r. In hierdie vryc verkeer het die 

kind sy mooder gekcn maar nie sy vader nie; daardeur was dual' 

'n noue verwantsknp tussen moedor en kind. Sodocnde word die 

moeder baas van die gesin. 

Too die jngters- en visserslewo vir die landbou plek 

maak, het hulle nie meor so rond getrek nie en sodoende is ge

1. 	Sien Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jougd, 10 - 11. 

2. 	Ibid., 8 - 9. 
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sinne opgebou. Deur geIeideIike oorname van die mag neem die 

manneheerskappy nou die plek in van die vroueheerskappy in die 

gesin. 

Dit was n treurige tydperk vir die gesin wat van n 
Ieerskaar van ongeregtighede omring was: ontroue mans, eie

sinnige vroue, ongehoorsame kinders, slawerny, hoerery, eg

breek, bloedskande en baie ander sondes het die huisgesin be

dreig. 

Bavinck sien n wonder van Gods genade en Ieiding van 

Sy voorsienigheid daarin dat die hulsgesin na hierdie insinking 

weer opgehef word deurIreskrewe en ongeskrewe wette, sedes, 

gewoontes en gebruike. 

(b) By Israel. 

Waar die ander volke deur afgodediens en bygeloof 

tot groter onsekerheid gedryf word, beskik die Israeliet oor 

die Wet van die Here wat hom uit Egipteland gelei het. Die 

tweede tafel van die gobod leer die Israoliet Iiefde tot God 
2) 

wat ook die grondslag tot naasteliefde vorm. 

By dio vader van die huis hot die gesag en m van3y
die huisgosin borus, terwyl die moeder hoog geskat is. 

Ons mis egter wotte wat die rogte van die vrou en kind beskryf; 

die regte van die vrou en kind was vir die grootste gedeelte 

egter in die sedes vasge18. Die sedes hat aan die vrou en 

kind n groot mate van selfstandigheid toegeken. Sara, Rebek

ka, Ragel en Hanna gee vir ~ns nie die indr~ van slavinne nie 

hulle was vryc vroue wat geliefd en geeerd was. 

In die Isrnelitiese huis moes die kinders opgevoed 

1. Bavinck: Hot ChI'istelijk Huisgezin, 31. 

2. Ibid., 38. 

3. Gen. 43:29. 
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1) 
word in die vrose en kennis van die Here 'se wee, terwyl 

hulle aan ouers on oueres edrbied verskuldig was,, 
Dio huwelik was by Israel wel ~ burgerlike instel

.~ 

ling ~ tog wa:3 di t van Goddelike oorsprong; daarom ook dat die 

huisgesin bovestig vp-s deur ~ tal V?..n bepalinge wat egtelike 

gemeenskap tussen naasbestaandes verbied. Die heiligheid 

van die huwelik kom egter daarin die meeste uit dat dit beskou 
2) 

was as ~beeld van die troue verbond tUssen-God en sy volk. 

Die Israeliet het altyd in gedagt~ gehou dat die 

Messias uit ~ vrou gebore sal word; da~rom was die huislike 

opvoeding van so n nard dat dit altyd met die hoe verwagting 
3)

rekening hou~ 

5. Die Huisgesin in die Nuwe Testament, 

(a) Sy Ontstaan on Betekenis •. 
Die Nuwe Tostament begin met die verhaal van die 

wonderlike gQboortc VQll Jesus uit die maagd Maria. Sy gee 

haar in vol1:.omn ond(~rwerping oor as sy die boodskap v::m die 

engel oor die geboorte van Jesus verne em, Waar Eva haar los 

gemaak het van die Voord van God en haar eie weg ingeslaan 

het, neom l'-i:.-lria die Woord van God sonder murmurerlng of teen

spraak aan, omdat sy deur God self toeberei en gevorm is om 
4) 

die ontv::mgster van die hoogste openbaring t:::l woes. 

Bavinck wys daarop dat Jesus, hoewel Hy die Seun van 

God WqS, Hom nie vir sy vader, moeder en broers geskaam het 

nie; maar Hy was gchoorsaam aan Sy ouers on wns hulle onder

danig. 

Hierdie ilige familie met sy opvoeding noem 

1. .. 10:2; Dout. 4:9.· 

2. Bavinc1.: Het Chr:i.stcli.ik·Huisgezin, 45. 

3. Bavinck ~ l' n.od vische Bcginselen, 25. 

4. Bavinck. Hot Christelijk Hu1sgezin, 48 .. 
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1) 
Bavinck as voorbeeld vir die Christelike huisgesin. Jesus 

het nie getrou nie omdat Sy bruid die gemeente was, maar Hy 

het die vrou hoog geag en haar opgebeur. 

In die Nuwe Testament word di~~ gesonde verhouding in 
2) 

die huisgesin bddemtoon: die man bly man, die vrou bly 

vrou en die kind bly kind; so bly die slaaf nog slaaf selfs 

,al is hy tot dle Here bekeer. Maar d hUisgesin, wat deur 

die sonde ontaard en verwoes is, word deur Christus herstel 
3) 

en vernu. Die man bly nog die hoof van die huis en die 

vrou is aan horn onderdanig maar beide is in Christus geheilig~ 

hulle het dieselfde geloof, doop, Avondmaal, Heilige Gees en 

beide het d elfde toegang tot die Vader. So behoort die 

kindel's tuis op die erf van die gemeente en is erfgename van 

die verbond. 

Ouers is vcrplig om hulle kindel's op te voed 'in die 

lering en vermaning van die Here en kinders moet hulle ouers 
4) 

liefh~ en gehoors amll in die Here. Hoewel dus mans, vrouens 

en kindel's to onderskei is, vorm hulle een uitverkore geslag, 

een heiligc; volk, 6Gn koninklike priesterdom. Dienooreenkom
5)

stig moet die opvocding in die Christelike huisgesin weese 

Die geestelike verheffing van die vrou onder die 

Christendom het vir die huisgesin veel heil meegcbring: dit 

het betel' vroue en Idnders van die mense gemaak; die skoon

heid en rykdom van die vrou se gemoodslewe is weer in die lig 

gebring en die vrou word In selfstandige persoonlikheid met In 

eie gedagte en wil. So word die vrou we~r moeder in die ware 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 51. 
2. Bavinck: Dc Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 41. 

3. Bavinck: a. Het Chr1st,elijk Huisgezin, 59. 
b. De Vrouw in ae Hedendaagsche Maatschappij ,36 - 44. 

4. Ef. 6:1,4; Kol. 3:20,21. 

5. Bavinck: De Opvooding del' Rijpere Jeugd, 15 - 16. 
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sin van die woord, nio aIleen die voortbrengstor nie, maar ook 

die opvoedster van haar kinders. Die huisgesin word nou 

weer saamgebind tot een kring on een gesin wat nie aIleen n 
deel van die staat was nie, maar n selfstandigheid wat die 

grondslag van die hele maatskaplike samelewing vorm. 

1)
(b) Gevare wat hom Bedreig. 

Die huisgesin word gedurig bedreig deur bose dinge 

soos doodslag, owerspel, valse getuienis en lastering, wat uit 

die mens se hart voortspruit. Hier was die'Christelikheid 

van onberekenbare waarde, deurdat dit die afdwalinge teegaan 

en bestry. Maar selfs die Christendom, met name die asketis
2) 

me, het edwaal en die huwelik as onwaardig voorgestel. 

Dit het tot die veragting van die vrou gelei en ge

volglik tot losheid in die huwelik, tot onsedelikheid en so

doende tot verwaarlosing van die huislike opvoeding. 

Die huisgesin het agteruit gegaan en word grootliks 
3)

bedreig deur losbandigheid en losmaking. Bavinck meen dat 

die huisgesin nooit in so 'n ernstige krisis verkeer het as jUis
4)

in hicrdie eeu nie. Daardeur word die opvoeding in die huis 

skade berokken en vrord moer en meer op die staat gesteun wat 

die opvoedinf; moot bchartig. 

(c) 	 Die iIuwelik en die Huisgesin. 

Dour die huwelik en die huisgesin meer op gesonde 

basis te bring en harmonie te herstel, is vir Bavinck die 

oplossing van die ongesonde heersende toestande. As dit in 

die huisgesin rng is, sal die opvoeding ook weer gesond en 

doeltreffond wees. 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 66 -' 80. 

2.· Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, IV, 472. 

3. Bavinck: Paedagogische Begiflselen, 30. 
4. Bavinck: t Christelijk Huisgezin, 80. 
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Soos ·alle goeie en duursame hervorming by ons self 

begin en sy uitgangspunt in ons eie hart en lewe het, so wil 

Bavinck dat die bedreiging van die huisgesin in eie kring 

bestry word. Die wat op die staat vertrou, sal wag op wette, 

stembusaksies en statistieke, maar hiervan verwag Bavinck nie 

veel nie. Hervorming van binne uit kan deur elkeen ter hand 

geneem word sonder belemmering. So ~ geestelik-sedelike her~ 

vorming het ook verder die voordeel dat dit nie in stryd met 
. 1) 

die natuur is nie en opvoedendwerk. 

Die man, die vrou en die kind wat een huisgesin 

vorm maar wat na ligf,aam en siel verskil, moet hulle onder

skeie en regmatige plekke in die huisgosin inneem. So het 

elk ook ~ besondere reeks van sondes waarteen hulle moet 

waak. Tog hoort hulle bymekaar: dit was so in die begin 
2) 

en dit bly so. 

Ror'l".ns slui t gewoonlik die liefdegeskiedenis met 

die huwelik af; vir Bavinck l~ daar egter veel waarheid in 

die bewerinG dat die lewo in werklikheid eers na die bruilof 
3)

begin: Onder die teenspoede, rampe en ongevalle, onder 

krankhede on dood, nood en ellende in die huwelikslewe, dra 

die man, vrou en kind mekaar se laste. Hier leer die lid: 

mate van di·9 huisgusin mekaar se gebreke maar ook mekaar se 

voortreflikhede ken. Die Skrif bly egter die enigste boek 

wat vir hulle in alle opsigte die waarheid openbaar en die 

werklikheid laat sien soos dit is. 

A1 sou die huisgesin alle onderwysinge van die 
4) 

Skrif verwerp, bly een ding vasstaan: as die hUisgesin in 

die wee wandel wat voorgeskryf is, sal die huwelikslewe en 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeup,d, 147. 
2. Bavinck~ Het Ch:L'i.stelijk Huisgezin, 90. 

3. Ibid., 96. 

4. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 123. 

http:Ror'l".ns


huislike lewe dio skoonste en.glansrykste vereniging en ge
l) 

meenskap op die aarde wees. 

In sy wese is die huwelik vir Bavinck net so min 

verbreekbaar as d ,band tussen moeder en kind. 

»Het is de innigste, dlepste, teederste liefde, die 
man en vrouw t naftr c zijden? voor hun gansche leven ver
bindt; het lS cene zedclijke 1nstelling, die D(Jidcn opvoedt, 
verrijlct, volmQukt. 112) 

6. Die HuisEq,sJl1..Q.n die Opvoeding. 

(a) 12..ie Geboor,Jc Y':1..n 'n Kind..... 

Di'e hUllrel le in oerste instansie 'n verbintenis 

tUssen man en vrou, sodat hullc mckaar kan help en bystaan met 

die dinge wat tot tydeliko on ewigo lowe bohoort. Daar 

kom or by dat hulle die monslikEc' goslng moet voortplant on 

die koninkryk V':'U1 God moet uitbrei. Dnarom ook dat God by 

die skepping dadelik die so(5n van vrugbaarheid 001' dio mens

like geslng uitspr • 

Dit wys dat die asketisme, wat onthouding van huwe

lik en geslagslewe voorstaan, maar ook die libertinisme wat 

die vlees selfstandig maak teenoor en bo die gees, verkeerd is. 

Die huwelik is 'n heilige instellin'~ vnn God; daar

om is in daardic huvlelik ook die geslagsgemeenskap aan die 

sedewet gobonde. Die sedelike betekenis V!ln die generasie 

kom daarin uit ch,t dlt (lQnsyn skenk aan 'n menslike wese. 

Een ekstasie vC.n lus is verbonde met 'n ontsagl erns: dit 

skonk aan 'n Diems sy aans;vn, 'n mens wat van sy ontvangenis af 

aan sonde Em dood, r,locd to en verdriet en 'n cind se voort

bestaan ondcrworpe • 

Die geboorte veLD 'n mens on bly ~ misterie, nie

1. Bavinck: Het ChI' telijk Huisgezin, 109. 

2. Ibid., 112. 
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teenstaande al die wetenskaplike ondersoek. Die oorsprong 

en wese van die lewe, d ontstaan van die siel met sy kragte, 
.. 

die oorsaak en onderskeid in .geslag, die oorsaak van vrug

baarheid on onvrugbaarheid - dit alles bly vir die mens ver

borgo. So is die ganse gebied van die oorerwing vir die 

mens In raaisel. Die mens bly maar In instrument deur wie 'n 

hoer skeppende krag werk. 

Dour hierdie 	skeppende krag sien Bavinck In kunswerk 

van God wat tot stand kom, In kunswerk wat die naam van huis
1) 

gesin en familia drat 

Dit is dan dadelik vir die kind van belang dat hy In 

vrug van die gemeenskap is en dat hy in en deur die gemeen

skap bestaan. Die gemeenskap kom nie deur sy wil tot stand 

nie, maar hot lank voor hom bestaan: dit gee aan hom die 

lewe, vood hom en onderhou hom. Dit is In gemeenskap van 

ouers, broers en susters waarvan hy sonder toedoen nou lid ge

word het. Aan hierdie gemoenskap kan niks afgodoen en niks 

bygevoug word nie: dit is Gods wil dat hy so bestaan en hy 

moet as sodani~ aanvaar word. Ons voorouers, ouers, broers 

en susters, ons land en volk, familie en pIck van inwoningis 

lank vooruit bopaal en oefen op ~ns f,8.nse bestaon en ons lewe 

sy magtige invlood uit • Ook die grondvorm van ons liggaam
•

like en g08stelilw lewe, waaraan geen latere ontwikkeling iets 
2) 

kan verandor nie, bring ons uit die gemeenskap meet 

(b) 	Eenheid on Verskeidenheid van die Huis as 

Opvoedingskool, 


H.aQI' hioTdie betekenis van die gosin vir die enke

ling word nog vorder daarin ontplooi dat diG eenheid van die 

familie hom ook in die rykste vorskeidenheid openbaar en 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 117. 

2. Ibid., 118. 
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sodoende vir die kind die ideaalste omgewing skep waarin n 

mpns opgevoed kan word. 

Elke gesin dra n eie karakter en is op sigself n 
tipe; al die lede het sekGr f;:; trekkG wat hulle in die geJOOen 

het. Deur erflikheid is daar nie aIleen gemeenskap in bloed 

nie maar ook n ooreonstemming in die sielelewe van diG gesin 

of selfs van die geslag. Hierdie gemeensli.ap V2n bloed en 

siole van stcflike en goesteliko skatte hou die lede van die 
1) 

familie aanmekaar hoo vcr hullo ook V8.n mekaar af woon. 

Die eer en :-;kand'3 \'vat hulle aangedoen word, is gemeenskaplik. 

Die sterkt(~ v::tn (lie bandG word solfs aangetoon in broederhaat 

en f.amiliotwist WHt in sterkto en bittorheid aIle ander haat 
2) 

en twistc oortr~f. 

Opvallund van die hui~gesin is ()gt (,)!' dEtt hierdie 

eenheid ook 'n merkwaardige verskeidenheid insluit. Dit is 'n 

gemeenskap wnt 'n rykdom van eienskappe V1 verhoudingo mcebring. 

Dit is nie aIleen dic:~ verhouding tussen m'ln en vrou, broer en 

suster, ouers en kinders nie -want die vcrhouding by almal 

is verskillend- maar n3.mato die familie uitbrei, brei ook die 

verhoudinge uit. 

D v(;:rsk,;idonhoid van die huisgGsin is nie not 

in die verhoudingu coloe nie, maar ook in die eienaardighodo 

wat 1l.'1n c;D::c lid van dio fnmilie bohoort. ManlikG on vrou

like eicnsknppo, lir::;gnamliko en goestolike krngto, ouderdom 

Gn jonkhoid, sturktu f_m swakheid, gehoorsanmheid en gGsag, 

eenhoid en vur eidenheid van belange, agtinc en liefde, 

verstand-, 'wils- en gemoedsgawes kom alle~j in een familie voor 

en meng hulle in die familie. Hierdie verskeidenheid in die 

----------------------------------- . ! 

1. Sien Bavinck: Ouders of Getuigen, 58 - 62. 

2. Bavinck: Het'Christelijk Huisgezin, 119. 

http:gemeensli.ap
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familie trek 	aan of stoot af; dit verbind of verwyder, sodat 

'n familie self In klein koninkryk kan wees wat teen homself 

verdeeld is. 

Die eenheid en verskeidenheid word van dag tot dag 

deur die vader en dte moeder gehandhaaf. Die gemeenskaplike 

taal, lief en leed, godsdiens en sedes, vreugde en droefheid, 

siekte en herstel, dood en rou bewaar die eenheid en hou die 
1) 

verskeidenheid in ewew • 

Na hierd insiggewende uiteensetting kom Bavinck 

tot die besluit dat die kostelike eienskappe die huis verhef 

tot die eerste en beste skool van opvoeding wat daar bestaan. 

Dit is weI waar en skrikwekkend dat sommige kinders deur die 

staat teen hulle ouers beskerm moet word, maar dit bly die 

uitsondering en nie die reel nie; want geen instelling deur 
2) 

kerk of stn.at kan die huisgesin vervang nie. So tr 

Bavinck op geen ander plek 'n eenheid en gemeenskap, 'n verskei

denheid en afwissoling wat die vormende element en opvoeden

de krag moet uitmaa1: aan nie, as juis in die gesin. Geen 

kuns kan vir hom die natuur en geen wetenskap hierdie lewe 

verboter nL~. Daarom verbaas hy hom dat· daar bewegings is 
3) 

wat die kinders aan die huislike opvoeding wil onttrek. 

Die onttrekking van kinders uit die huisgesin sal 

nie net vir die kinders skadelik wees nie maar ook vir die 

ouers, omd~;~t 	 laas[,;cmoemde nog glad nie met hulle opvoeding 

klaar is nie. Die huisgesin voed die ouers beter op as enige 

onderwysinrigting. Daarom is die huisgesin nie aIleen 'n 

skool vir die kinders nie maar In belangrike skool vir die 
4) 

ouers. 

. 
1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 120. 

2. Ibid., 121. 

3. 	Bavinck: "De Psychologie van het Kind", in Paedagogisch 
Tijdschrift, 1909, 116. 

4. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 122. 
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(c) 	Die Nan en Vrou as Opvoeders van hulle Kinders. 

Die mnn is nog hoof van die gesin. Dit sluit nie 

meer in dat hy n absolute gesag oor sy vro~ en kinders het 

nie, of hulle enigste onderwyser en meester is nie; want die 

staat, 	kerk, maatsk~)py en skool het die regte en pligte van 

die gesin ingekort. Tog bly hy nog die hoof van die ge
2) 

sin, nie deur die toestemming van sy vrou of kinders nie, 

maar kragtens die gesag deur God aan hom gegee. Hy is nog 

priester, waar hy voorgaan in die godsdiens, nog onderwyser, 

vir sover hy uit meerdere wysheid en ervaring leer en lei, 

Hy is nog vader, nie aIleen omdat hy die kinders verwek het 

nie, maar in soverre hy hulle lei en voorgaan, bemoedig en 

versterk, wanrsku en strafe Na buite verteenwoordig hy die 

familie in sover hy sy naam, eer en stand nan hulle gee en 

hul belange behartig. 

3)
Die vrou het 'n ander ta:tk in die huisgesin. As 

die man d hoof van die huis is, dan is sy die hart van die 

gesin. Die man bring die vrugte in die huis, die vrou deel 

dit uit; die man is die stigter van die gesin, die vrou is 

die bewaarster; die man leef in die maatskappy; die vrou 
I 

leef in haar g(:~sin; die man het invloed van binne en mag 

na. buite-, d vrou het mag van binne en invloed na buite. 

Die vrou rig die huishouding in, orden en ver~ier die woning 

en e in li.ic:: huis die toon aan. Omdnt sy almal so karQkters 

ken en Qen se bchoefte weet, beskerm sy die swakke, ver

sorg d gebrokkigc, waak by die kranke, troos treurende, 

bind dio st in on ontmoedig die oormoodigQ. Meer as 

die man of sy saam met die kinders, daarom is sy vir hulle 

n troos in Iced, die raad in nood, die toevlug on skuilplek, 
1. Bavinck: Wijsbegeerte der Openbaring, 239. 

2. Bavinck: Ouders of Getuigen, 56, 

3. Bavinck:Wijsbegeerte der Openbaring, 238. 
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1) 
by dag en nag. Daarom vertrou die man op haar en haar 

kinders room haar. 

Sodoende voed die man, die vrou en die kind mekaar 

op. 

In teonstelling met die teenswoordige opvatting 

oorde'el die IIeilige Skrif dat die huwelik geseen word met 

kinders, wat ns.~ se~n van God en ~ erfdeel van die Here is. 

Kinders'is diu weoldc van die huwelik, ~ skat vir die ouers, 

die rykdom V'l.ll clie; huislike lewe, en die ouers bly vir hulle 

nanspreeklik. 

J3~lvinck is van mening dat kindGrs 'n reeks van deug

de by ouers ontwikkel. Bulle' ontwikkel die vader- en moe

derliefdo, Ie by Gio ouers selfsug aan bande, gee aan hullG 

gemoonskapliko belange en dit open die ouers se oe en hart 

vir die omg8wing en nageslag. Die huisEesin het daarom her

vormende invloed o~ die ouors: dit maak selfsugtiges tot 

diGnendcs, [iorigaards tot milddadigos, swakkes tot storkes, 

lafaards tot heIde, ruwe vaders tot sagte lammors, tere vroue 

tot locuinno V~ln rnucJd. As die huisgesin weggeneem word, 

stem Bavinck SQ·.:m mot Calvyn dat die mensheid sal verander 
3) 

in In "beestcnboel ll 
• 

Cd) Invlocd V2.n die Staat 0u die Opvoeding van die Kind. 

Di8 invloed van die huisgesin is vir die ouers 

van groat bolnng. Die invloed op die kind is egter nog 

sterker. 

Dit verheug Bavinck dat daar In hierdie eeu van 

die kind saveel o.andag ao.n horn f!,egee word, nie aIleen deur 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 125. 

2. Bavinck: Do Offerande des Lofs, 22. 

3. Bavinck~ Het Cbr1stel1jk Huisgezin, 126. 



-

" -255

1) 
onderwysers en predikante nie maar ook deur sielkundiges, 

regsgeleerdes en ~osioloe, wat hulle besig hou met ~ studie 

van die kind. Die staat en kerk stel belang in die kind en 

wil sy welsyn bevorder. 

Die huisgesin se invloed op die kind bly egter 

groote Maar die staat wil graag stelselmatige opvoeding 

h~, wat ongelukkig gebaseer is op die ewolusionistiese ver

onderstelling dat die mens eintlik nog nie is nie maar nog 
2) 

steeds in wording is. Vanuit hierdie standpunt moet 

die opvoeding op die sielkunde gebou word wat die wording 

van die menslike siel openbaar. Op sy beurt moet die siel

kunde op die biologic rus wat die ontstaan en wasdom van die 

lewe verklaar. Die biologio is weer afhanklik van die af

stammingslec:r. 
. . 

Op sy tipies polemiese wyse stel Bavinck hierdie 

opvatting aan die kaak. Tot dusver sou die ontwikkeling
• 3)

dan onbewus geweos hot, oorgelaat aan die natuur. Tans 

het daar ~ kultuurmons ontstaan met sy bewussyn en wil, 

mot sy ken en kane Hy moet nou die natuur so werk oorneem 

en met sy wetenskaplike insig aan die verbetering van die 

mens like feslaf arbei. Die kunsmatigo teelkuns moet nou 
. 4) 

voortsit wat deur die natuurlike teelkuns begin is. ' Die 

mens sal dan langsamerhand veredel word, net soos die blom 

en die plant en die perd en die koei. Die mens was ~ dier;
5)

hy het In mens geword en sal nog tot In engel ontwikkel. 

6) 
Ann hiordie opvatting het Bavinck In hekel. Dit 

1. 	Bavinck: "De Psychologio vc..n het Kind ll , in Paedagogisch 
Tijdschrift, 1909, 105 - 108. 

2. Bavinck: Hot Christelijk Huisgezin, 129. 
3. Bavinck: Schepping of Ontwikkeling, 32. 
4. Bavinck: Het Cb.ristelijk Huisgezin, 130. 
5. Bavinck: Schepping of Ontwikkeling, 51. 
6. Davinck: 'vd,j El1'egeer"to der Openbaring, 255. • 



wantrou die huisgesin, bring"dit op allerlei wyse in verdenking 

en rig die verwagting in die toekoms Vru1 die menslike geslag 

meer en. meer op die staat. Die staat word sodoende meer en 

meer die natuurlike versorger van die kind. Nie aIleen van 

die arm, misdeelde, verwaarloosde, mishandelde en ongenoegsaam 

versorgdes nie, maar ook van die rykes en gegoedes. So word 

alles ingerig om die natuurlike, huislike opvoeding van die 

gesin deur kunsmatige en stelselmatige opvoeding van die staat 

te verdring. 

By Bavinck gaan die geskil nie daaroor dat die staat 

in sy burgers se opvoeding en onderwys belangstel nie. Dit 

le voor die hand dat die staat kinders deur wette beskerm. 

Daar is e gter In matige, steeds aanwas sende s troom wat stelsel

matige en kunsmatige opvoeding verlang. Hulle bedien hulself 

van talle voorbeelde uit ongelukkige gesinne wat hervorming 

en verbetering van d huisgesin eis. 

Teenoor hierdie voorstanders van staatsabsolutisme 

is daar vir Bavinck gGlukkig nog baie wat kragtig roep: 

"vorgeet bij de opvoeding het huisgezin, en in het huisgezin
1) 

vooral de moeder niet!" 

Vir Bavinck gaan minagting van die opvoeding in die 

huisgesin gewoonlik gepaard met In oordrewe skatting van die 
2) • 

opvoeding so mag. Onder invloed van die ewolusio wil die 

mense die monsdom dour opvoeding verv91maak. Hulle wys daarop 

dat die huislikc opvoeding volstrek nie aan die verwagting 

beuntwoord het nie. So het die Christendom ook in agtien eeue 

weinig tot die verbetering van die mensliko geslag bygedra. 

Die gedaGte oor die almag van die opvoeding is vir 

1. Bavinck: :1. Het Christelijk Huisgezin, 133; 
b. De Offerande des Lofs, 25. 

• 
2. Ibid., 23. 
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1)
Bavinck in stryd met aIle feite wat waargeneem word. Dit 

stuit op die nugtere werklikheid dat elke. mens klein en swak, 

hulpeloos en hulpbehoewend, sondig en onrein gebore word. 

Daarom moet aIle opvoeding en onderwys by elke kind weer van 

vooraf begin. Die Christendom en ook die alge~ene beskawing 

het weI uitwendige vorme in die maatskaplike toestande enigsins 

verbeter, maar die menslike natuur met dieselfde bose beraad

slaginge en bedenkinge kom nog in die mens se hart v~~r. Elke 

kind word opnuut in sonde ontvang en gebore en die opvoeding kan 
2) 

daar niks aan doen nie. Om dus ~ eis te stel dat die mens

heid volmaak moet word, l~ aan die ouers 'n onmoontlike taak op 

en maak hulle moedeloos in plaas van om hulle te steun en te 
3)

bemoedig. 

Dit is vir Bavinck maklik soos vir die voorstanders 

van gesistematiseerd8 opvoeding om die gebreke wat die huislike 

opvoeding aankleof, op te some Dit is ook maklik om in teo

rie goue berge in die opvoeding te beloof. Hierdie verwag

ting is egter op sand gebou. 

Bavinck wil van die stelselmatige opvoeding nie 

kwaad spreek nie maar wil dit as In weldoener beskou. Dit 

brei ons kennis uit en bewys aan d opvoeding onskatbare 

dienste; dit doen wonke aan die hand wnt vir die opvoeding in 

die algemeontot groat heil strek. Dit sterk, lei en ver

boter die mens so lewo maar dit kan nie d lowe vervang nie. 

Ann die skool gaun die gosin vooraf, aan die teorie 
~ 4) 

die prnktyk, aan d lGor die l8\ve. 

l~ Bnvinck: Wijsbegeertc der Oponbaring, 266. 

2·. Bavinck: Gercformeerde Dogmatick, II 546 o. v. 

3. Bavinck: Het Christelijk Huisgozin, 135. 

4. Ibid., 138. 
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(e) Die Huisgesin bly die Id~ale Opvoedingsinstituut. 

(i) Die Huisgesin as Gawe van God, 

Die huisgesin is en bly vir Bavinck die opvoedings

instituut by uitnemendheid, Bo aIle ander inrigtings het dit 

uit die staanspoor die voordeel dat dit nie kunsmatig deur 

mense daargestel is nie. Deur n geheimsinnige band en op 

onbegryplike v.lyse word In man en n 'V'rou tot mekaar aangetrek en 

kies hulle mekaar. Uit hulle word kinders gebore wat in ge~ 

slag, aard en aanleg dikwels heeltemal anders is as wat hulle 

1) 


self gewens of begeer het. Die huisgesin is daarom geen 


mensemaaksel nie maar In gawe van God wat di t in Sy welbehae 

. 2) 


aan die mens geskenk het. 


(ii) e H~i.~esin is Vol Lewe. 

Die huisgesin is nie In lee vorm wa t ingevul moet 

word nie, maar dit is ryk en vol lewe: die man en vrou wat 

van verskillende families afkomstig is, bring verskillende 

eienskappe, tradisies, neiginge, karaktertrekke en bloedver
3)

wantskappe meek En elke kind wat uit hulle gebore word, is 

In nuwe persoonlikheidvwt van die ander te onderskei 'is deur 

sy eie aard en bestann. Hierdie verskeidenheid van persoon

likhede wat deur God se vrye beskikking saamgebring is, bring 

In rykdom van verhoudinge mee. By hulle vind, ons In skat van 

gawes, 'n wereld van liefde en n wonderlike verbinding vnn regte 

en pligte. 

Die huisessln is die eerste en vernaamste openbaring
4) 


van persoonlik~ede die wereld. 


'1. Bavinck: De ,Nieuvle Opvoeding, 31. 

2. Bavinck: Magnalia Dei, 172. 

3. Ibid., 394 - 396. 

4. Bavinck: Het Chi'istelijk Huisgezin, 139. 
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(iii) 	~esondere Karakter van die Huislike Opvoeding. 

Bavinck skryf aan die huislike opvoeding In heel be

sondere karakter toe. Die huisgesin en die huislike opvoeding 

kan nie deur die mens nagemaak word nie. 

En omdat die hUisgesin en die huislike opvoeding nie 

nagemaak kan word nie, kan dit ook deur geen skool of kinder

huis of staatsopvoedingsinrigting vervang of vergoed word nie. 

In die huisgesin word die kind heeltemal anders op

gevoed as in die skool: hy is nie gebonde aan In rooster nie; 

sy weldade lvord n by minute of ure uitgedeel nie; hy word 

gevorm en opgevoed sonder dat hy daarvan rekenskap kan gee. 

Daar is nie aIleen die gewone onderwys nie, maar ook die be. / 

moediging en vertroosting, versorging en deelneming, raad
. 1) 

gewing en waarskuwing, vermaning en leiding. Alles in die 

huisgesin voed op: die pasgebore kind, die sick kindjie, d 

jonger sussie, die ouer broer, die stem vun die moeder, d 

handdruk van die vader, die o~ms en die tantes, die gr:ootouers 

en kleinkinders, die gaste en vriende, die feesdae em dae van 

droefheid, die voorspoed en teenspoed, die rusdag en werksd 

die gebede en huisgodsdiens, die ete en dankscgging. Sonder 

vasgesteldc plan en tyd is alles en almal besig met opvo 

sonder pro['!'a.rn en metode gaan van die opvoedende krag uit wat 

° vooraf beroken of beplan is nie. Elke nietigheid, elkc 
2) 

kleinigheid en beuselagtigheid 0 sy werking uit. 

So is die huisges vir Bavinck die skool van die lewe omdat 

di t die hui;:; en daarvan is: dit die lowe self wat hior 

opvoed; die onuitputliko, alsydige, ryke, groot lewe. 

(iv) 	Die Huislikc: Opvoeding omvat die Hele HeM. 

Waar die skool vir Bavinck die mens in afsonderl 

1. Bavinck: De Navolging van Christus en het Moderne Loven, 19. 

2. Bavinck: Het Chr tolijk Huisgezin, 140. 

http:pro['!'a.rn
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eenhede indeel, sodat daar n afsonderlike opvoeding is vir die 

verstand, die geheue, die wil, die gevoel, die verbeelding en 

nog meer, daar omvat die hUisgesin en huislike opvoeding die 

ganse mens. 

By dio huisgesin is daar nie In indcling van afsonder

like eenhede nie: dit is alles in cen soos die knop van n 
1) 

blom. Die kind leer en orienteer hom langsamerhand in sy 

klein wereld en doen daarin n skat van gewaarwordinge, aandoe

ninge, voorstollinge, woorde Em gedagtes op. Alles gaan so 

ongemerk, geleidelik en onafgebroke: dit is die lewe wat op

voed, deur die lewe en vir die lewe. Nie alleen die waarne

ming, die geheue en die oordeel word geoefen nie, maar ook die 

verbeelding, die wil, die gewete, die gemoed, die hart, die 

spiere en die hoof, hand en voet. Eiesinnigheid, ondeugde, 

selfsug en jaloersheid word teengegaan en deugde soos reinheid, 

orde, gehoorsaamheid, barmhartigheid en mededeelsaamheid word 

aangekweek. Geen ander skool kan die opvoeding so behartig 

nie. 

"In het huis zin heeft de menschwording van den mensch plaats;
hior wordt de grondslag golegd voor vorming van den toekomsti
gen man en vrouw, van den vader en moeder, van den lid der 
maatschappij, van don staatsburger, van den onderdaan in het 
koninkrijk Gods." 2) . 

. (v) .Q,mi1erking, 

Mot hierdie skitterende uiteensetting hot Bavinck 

die huisgosin en die huislike opvoeding in n tydperk voorop 

gestel toe die huislike opvoeding geminag is. Sy standpunt 

wat moeilik aanvegbnar is, geld vandag nog net soos in 1908. 

Vir die Christelike standpunt in die opvoeding maar ool( vir die 

nie-Christelike is Bavinck se huisliko opvooding van die allor

grootsto belang • Dit is en bly n kostelike kleinnood waarvan 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 141. 
\ 

2. Ib1l____ 
. 

_ 



die waarde nie makl~k oorskat kan word nie. 

7. Die Hl:'..is,e:esin, die Haatskappy en die Opvoeding. 

Die geskiedenis Van die mens like ge begin oor

eenkomsti~ die skeppingsgedagte vir Bavinck nie atomies met 

In groep losse indiwidue nie, maar organies, met n huwelik en 

In huisgesin. In hierdie huisgesin Ie in kiem opgesluit die 

ryke verhoud swat ons later in die maatskappy aantref. 

Die ongelykhe wat ons aantr ,is In gevol van die sonde en 

qit het op aarde bestaan vandat die sonde in die wereld 

gekom het. 

Uit die eers~e huis sin ~om daar in die loop van 

die eeue ver lSude families, geslagte, stamme, rasse en 

volke tevocrskyn. En onder d volke het daar oral In ryk 

sarnelewing ontwikkel wat in d algerneen met die naam rnaat

skappy aangedui word. 

Owdat die mens nooit In eenling kan wees nie, wil 

hy graag in In ma(~tsk::.t!py \voon. Maar din maatskappy versk11 

van die hui~gesin, kc~k, en staat daarin dat dit sy eie bre~ 
1) 

terrein van d menslike denke en handeling bewandel. 

So is die rna 31~appy in ontdekking van die nuwe tyd. 

('.ie maatskappy word daar oak aan elke onderdaan 

In plek ac-:.ngo"IIYs en clleeen het sy besondere taak to vcrvul. 

Hierin het d maatskappy soos die huisges ontwikkel~ 

soos die kind in sy allereerste jare al d ondvoorst inge 

en grondbe ippe leer, waarmee hy later rno arbei, so was 
2) 

daar ook by d maatskappy 'n buitengewone ontwikkeling. 

D maatsL:tppy is egter nie In samevoegi.ng van huis

gesinne nie, tog is die gesondheid van die sin ~n maatst vir 

-_._---------
1. Bavinck: H::;t Chr::"s~elijk Huisgezin, 

2. Ibid., 158. 

Ilt6. 
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die gesondheia van die maatskappy. Waar daar dan ook groot 
1) 

ontevredenheid oor die maatskappy bestaan, 1~ die verbetering 

daarvan nie daarin om dit tot op die grond af te breek nie, 

2) 


maar wel daarin om die quisgesin te verbeter. 


Maar om die indiwidu en die gemeenskap beide tevrede 

te stel, kan dit alleen geskied wanneer daar ~ sedelike mag 

bo hulle stann SOOS ~ns. dit in die Christelike huisgesin aan~ 
•tref. 

Bavinck stel die waarde van die huisgesin vir die 
3)

maatskappy se sod ike welstand hoog. In die huisgesin 

leer In mens die verhoudinge van vryheid en gebondenheid, 

selfstandigheid en afhanklikheid, gesag en gehoorsaamheid, 

gelykheid en onderskeid. Nie deur teoretiese onderwys en 

op skoolse wyse nie, maar prakties en deur selfbelewing leer 

die mens die regto. vorhoudinge. Die een wat sy vader eer, 

eerbiedig ook later die gesag wat deur God daar gestel is 

om hom te regeor. Wie sy moeder waarlik lief het, sal hom 

nie vergryp ann diG Ger van ~ vrou nie. Wie sy diensbodes 

as huisgenote b,)sl(cm, kan nie ~ tiran wces nie. Die huisge

sin wat die: kweokpl van liofde is, voed die mens op: hier

die liefde en opvoeding word later op die maatskaplike vor

houdinge ingeent. Sonder liefde is daar vir Bavinck geen
4) 


s prake v 811 h(~rvo in die maatskappy nie. 


:Je1fsug, UJldsug of heersug is nie die fondament en 

sement van die Christolike maatskappy nie, maar wel liefde. 

Die Christendom is die argitek nie, maar die siel van 

die maatskappy. \iJie daarom die huisgesin verwoes, grawe 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 164 - 165. 

2. Bavinck: Hedendaagsche Moraal, 72 - 73. 

3. Bavinck: Het Christe1ijk Hu1sgezin, 176 • 

.4. Bavinck: Ibid., 177. 



die sedelike grondslae weg waarop die maatskappy as sedelike 
1) 

instituut· gevestig is. Daarom is in so In maatskappy ook 

geen ware opvoeding en onderwys moontlik nie. Maar hy wat 

die liefde bo die heerssug in die maatskappy stel, doen werk 

wat God welgevallig is. Want God is liefde en liefde is dan 

ook die wet van sy koninkryk. In so n maatskappy is opvoed~ 

en onderwys moontlik. 

8, Die Toekoms van die Huisgesin. 

As dit dan waar is dat die welstand van die maat

skappy van die gesondheid van die hUisgesin afhang, dan is 

dit vir Bavinck van belang .dat diehuislike lewe en huislike 

opvoeding gesond moet wees. 

Die huisgesin en huislike opvoeding is egter 

langsamerhand deur die staat, die kerkowerheid en die reg

spraak beperk. Hierdeur het die huisgesin hoe langer hoe 

meer sy natuurlike grondslag as fisiese eenheid verloor. 

Die toestru1d is egter nog veel erger. Die hele moderne lewe 

is n mag wat die huisgesin Bn huislike opvoeding afbreek en 

inkort. Die vlerk He8m die man en soms ook die vrou en kind
• 

so in beslag dat hulle saans moeg tuiskom en smorens vroeg 

werk toe mo eaan. Hierdeur is daar geen tyd of Ius vir die 

kweek van fn familicsin, vir die opvoeding van die kinders of 
2) 

selfs vir dif; beoefening van die godsdiens nie. 

Ook vnn die kant van die nuwe teorie oor die huwe
3)

lik en familielewe word die huisgesin bedreig. Geboorte

beperking bring mee dat die aantal kinders no. willekeur beperk 

word. As die kind egter tog gebore word, word hy reeds vroeg 

aan die staat oorgelewer om op ~en skool na een model opgevoed 

1. Sien Bavinck: Hedendaagsche Moraal, 68. 

2. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 181. 

3. Bavinck: Hedendaagsche Moraal, 58. 
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~ te word. 

Teenoor hierdie skadusy sien Bavinck egter ook die 

ligsy. Vir baie het die gevare wat d huisgesin en die huis

like opvoeding bedreig, reeds duidelik geword. Daarom het 

verskillende opvoedkundiges, onder wie Bavinck n besonder be

langrike pI beklee, hulle ten doel gestel om deur hervorming 

d onderwys en opvoeding in die regte weg te stuur. Ver

eniginge trag om seuns en dogters teen verleiding te beskerm, 

om getroude mans van die sondige weg af te hou, am die wat 

verlore is, to soek, om die wat geval het, te red. 

1) 
Om it tc; oOGn, liefde nodig en d oe is 

sosiale en polit hervorming nie in staat nie. Die staat 

nie C.i sfGcr 'r~n liQfde wees nie: di t bly die sfeer van 

reg. Di t l;:.:J.n die evangel niG preel<: nie maar verlwndig die 

wet. Danrom kan G sta nooit die t van die huisgesin 

oorneem of vervane nie: dit nie vader of moecier wees om 
2) 

die kinQ te voed Gn op te voed nie. 

D staat het egter sy hoe roeping om as dienaar 


van God di regte van die huis sin en maatskappy, van elke 

3)

burger en elke kring te erken en .te beskerm. So is dit 

ook diG st se plig om vir die ondervlYs en opvoeding te 

help sorg, as d ouers e meer daartoe in staat is nie. 

D hGle opvoedine kan egter nie deur die staat oorgeneem word 

nie, want cLLG ouers, by wie die ouerliefdG In Eroot rnisterie 

en onuitputlikG levlenskrag is, sal hulle noo van hul kinders 

laat skei nie. Bulle wil d kinders nie aIleen voortbring 

nie, maar oak opvoed. D ouer bly aan sy kind gebonde tot 
4) 


sy sterwensuur toe. 


1. Sien Bavinck: Zekerheid Des Geloofs, 100 - 103. 

2. Bavinck: telijk Huisgezin, 18'1. 

3. Ibid. 

4. Ibid. , 192. 
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·D verheug Bavinck dat daar aan d opvoeding van 

die vrou soveel aandag ,bestee word, omdat die moeder se taak 

by die opvoeding van haar kinders so groot is en sy daarom 
. 1) 
goed toegerus moet weeSe 

Bavinck sien vir die huisgesin weer In toekoms en hy 

beskou dit as noodsaaklik dat die huislike opvoeding die be

langrikste plek in die kind se lewe moet inneem, omdat die 

huisgesin die ide e opvoedingsinstituut is en bly. 

Dit is vir die huisges!n egter onmoontlik om die 

kind op te voed en te onderwys sodat hy vir sy lewenstaak vol

kome toegerus is. Daarvoor is die skool nodig. Die skool 

is TI staatsinrigting wat met opgeleide manne en goeie uit

rusting die verdere ontwikkeling van die kind ter hand neem. 

Ons gaan dus nou daartoe 001' om in die volgende 

hoofstuk meer in besonderhede Bavinck se sielkunde en sy op

voedkunde in hul verband na te gaan. 

9. §_amevatting, 

(i) Die huisgesin het vir Bavinck sy oorsprong in God by 

die skeppinc. Dit bestaan uit die man, die vrou en kinders 

wat elk hulle eie roeping in die lewe het. Almal werk aan 

die Goddelike werk en kan sonder mekaar nie bestaan nie. 

(ii) Deur die sonde van Adam en Eva is d huisgesin 

verstcur en moat die mens voortaan met moeite en smart sy 

werk verri en sy plig nakom. 

(iii) So ontaard die huisgesin onder die volke van die 

w~reld in sonde tot 'n byna dierlike instelling, terwyl dit by 

Israel, wat God geken het, in die regte weg gaan. 

1. Bavinck: Het Christelijk Huisgezih, 205. 
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(iv) Waar die vrou in Eva geval het, word sy deur die ge

boorte van Jesus uit Maria weer opgehef. Die huisgesin word 

onder die Christendom tot die ideale opvoedingsinrigting ver

hef. 

• 
(v) Die huisgesin is en bly vir Bavinck die ideale op

voedingsinstituut, omdat d~arin verteenwoordig is alles wat 

die kind vir sy opvoeding nodig het. In die huisgesin is die 

eenheid en verskeidenheid, daar is die ideale opvoeders, 

naamlilc die ouers en daar is die geleentheid tot opvoeding. 

(vi) Die huisgesin wat vol lewe en geleenthede is, is 

verder 'n gawc van God; dit dra 'n besondere karakter wat ge

skik is vir die opvoeding en dit omvat die hele mens by die 

opvoeding. 

(vii) Die maatskappy kan alleen gered word deur die huis

fesin op ~ gesonde basis te bring. 

(viii) Bavinck sien vir die huisgesin In toekoms, omdat dit 

maar altyd weer duiaelik word dat die behoud van die maatskap

py van die behoud van die huisgesin en huislike opvoeding af

hang. 




