
 

Geboden als verkeersborden 
-Gouden Gezinsmoment over de Tien Geboden- 

(4-14 jaar) 
 
 

 
Verkeersborden zijn nodig om het verkeer in goede banen te leiden. 

In Zijn wijsheid heeft de Heere ook  
‘verkeersborden langs onze levensweg’  

gezet: de Tien Geboden. 
 
 

Serie: Tien Geboden 
1. Wet als wegwijzer 

2. Geboden als verkeersborden 
3. Goede pad volgen 

 
 

 
 

 
Voorbereiding 

Zorg voor een gezelschapsspel over verkeer (bijvoorbeeld verkeersmemory, 
verkeerskwartet, verkeerslotto), tien uitgeknipte verkeersborden uit rood en wit papier 
(knip eerst een groter rood rondje en plak daarop een iets kleiner wit rondje), tien 
uitgeknipte verkeersborden uit lichtblauw papier, BBQ-prikkers (grote satéprikkers), 
een print van de Tien Geboden en stiften. 
 
 

Binnenkomer 
1. Drink gezellig iets met elkaar.  
2. Praat over het vorige gezinsmoment: de wet als wegwijzer. Misschien staat de 
wegwijzer die toen gemaakt is nog wel in huis. Herhaal de boodschap ervan. (Gods 
wet wijst de goede kant op. Die weg moeten we volgen. Dat is het beste voor ons. De 
Heere wil daar Zijn zegen over geven. Ons hart wijst de verkeerde kant op. Die weg 
moeten we niet volgen. Dan zal het niet goed gaan in ons leven.) 
 
 

Bezig 
1. Speel met elkaar een gezelschapsspel dat over verkeerssituaties of 
verkeersborden gaat. Bijvoorbeeld een memory, kwartet of lotto.  
2. Benadruk tijdens of na het spel waarom verkeersborden zo belangrijk zijn. (Zonder 
verkeersborden zou het een chaos zijn op de weg. Dan weet je bijvoorbeeld niet of je 
ergens niet in mag, welke kant je op moet, wie er voorrang heeft en dergelijke.) 
 
 

Bijbel erbij 
1. De wet wijst de weg aan die we moeten volgen. Lees Deuteronomium 13 vers 4. 



- Hoe weten we wat de weg van de Heere is? (De weg van de Heere volgen, 
betekent doen wat Zijn geboden zeggen. De geboden van de Heere zijn dus 
eigenlijk verkeersborden langs je levensweg.) 

 
2. De Bijbel roept alle mensen op om in de weg van Gods geboden te wandelen. Dan 
is het nodig dat je de geboden kent. Lees met elkaar de Tien Geboden. Praat erover 
dat elk gebod iets verbiedt, maar ook iets gebiedt. 
 
 

Bezig 
1. Geef elk kind een wit bord met rode rand en een blauw bord. Geef elk kind een 
print van één van de Tien Geboden. Vraag hun een tekening te maken over wat dit 
gebod verbiedt (wit bord met rode rand) en gebiedt (blauw bord). Doe dit met elkaar 
voor elk van de Tien Geboden.  
2. Plak van elk gebod de bordjes op elkaar met de prikker ertussen. Elk kind laat zijn 
of haar ‘verkeersbord voor het leven’ aan de anderen zien, die raden om welk gebod 
het gaat. 
3. Geef alle borden een duidelijke plek in huis. 
 
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting met elkaar vraag en antwoord 114 en 115 van de Heidelbergse 
Catechismus en vat de inhoud ervan in eigen woorden samen.  
 

 
 

 


