
Het goede pad volgen 
-Gouden Gezinsmoment over de Tien Geboden- 

(6-16 jaar) 
 
 

 
In het leven moeten elke dag keuzes worden gemaakt. 

Doe ik dit wel of niet? Ga ik linksaf of rechtsaf? 
Hoe weet ik of ik op het goede pad ben? 

Als ik de paaltjes volg… 
 
 

Serie: Tien Geboden 
1. Wet als wegwijzer 

2. Geboden als verkeersborden 
3. Het goede pad volgen 

 
 

 
 

Binnenkomer 
Dit Gezinsmoment is een buitenactiviteit. Maak met het gezin een wandeling in de 
natuur. Bepaal van te voren de route. Het is de bedoeling dat de route door middel 
van gekleurde paaltjes aangegeven staat. Om de route te lopen, moeten de juiste 
paaltjes gevolgd worden. Maak de keus of het napraten thuis gebeurt, of dat er aan 
het einde van de wandeling een soort picknick volgt waarbij na gesproken wordt. 
Zorg dan dat de Bijbels meegenomen zijn. 
 
 

Bezig 
1. Loop een wandelroute die door middel van gekleurde paaltjes aangegeven staat.  
2. Laat de kinderen elke keer goed op zoek gaan naar het volgende paaltje.  
3. Praat erover waarom die paaltjes er staan: zo weten alle wandelaars welk pad ze 
moeten nemen om de route te volgen. Wie de paaltjes volgt, verdwaalt niet. 
4. Sommige routes hebben genummerde paaltjes, zodat de wandelaar zeker weet 
dat hij geen paaltjes over het hoofd heeft gezien. Is dat op deze route ook zo? 
 
 

Bijbel erbij 
1. Lees Deuteronomium 10 vers 12 en 13.  

- Wat wil de Heere? (Hij wil dat we Hem liefhebben en in Zijn wegen 
wandelen)  
 

2. Lees 1 Koningen 2 vers 3. Als David gaat sterven, laat hij Salomo bij zich komen. 
Hij zegt tegen Salomo dat hij in Gods wegen moet wandelen. En dan lijkt het net 
alsof hij erbij zegt welke paaltjes hij dan moet volgen. Wat zijn de paaltjes die langs 
de wegen van de Heere staan? 
3. Johannes noemt het volgen van de weg van de Heere: in de waarheid wandelen. 
Lees maar in 2 Johannes 1 vers 4. Lees ook vers 6, 7 en 9. Bij wandelen in de 



 

waarheid gaat het over het houden van Gods geboden (hoe we leven). Dat zagen we 
de vorige keer al. Maar het gaat ook over het blijven in de leer (wat we geloven). 
 
4. Wat wordt er elke zondagmorgen in de kerk voorgelezen? (De tien geboden)  
- Wat wordt er elke zondagmiddag of –avond voorgelezen? (De twaalf artikelen)  
- Wat hebben die met het wandelen in de wegen van de Heere te maken? (De tien 
geboden zijn eigenlijk tien paaltjes langs de goede weg. Daarin staat in het kort hoe 
de Heere wil dat wij leven. De twaalf artikelen zijn eigenlijk twaalf paaltjes langs de 
weg. Daarin staat in het kort de belangrijkste dingen uit de Bijbel.)  
- Waarom worden ze elke zondag voorgelezen? (Wie leeft zoals God wil en wie leert 
wat de Bijbel zegt, dwaalt niet. Wie de tien paaltjes van de wet en de twaalf paaltjes 
van de belijdenis volgt, verdwaalt niet. Daarom worden deze elke zondag 
voorgelezen.) 
 
5. Het was niet zo moeilijk om de wandelroute door de natuur te lopen. Maar hoe is 
dat met het wandelen in Gods wegen? (De Bijbel leert –en misschien weten ouders 
en kinderen het ook wel uit hun eigen leven- dat we die paaltjes helemaal niet wíllen 
volgen. We kiezen liever onze eigen weg. Lees maar in Jeremia 6 vers 16. Dat is al 
begonnen in het Paradijs. Maar de Heere kan het veranderen. Alleen wie in Zijn 
wegen wandelt, is echt gelukkig. Daarom zijn er ook zoveel psalmen waarin dat aan 
de Heere gevraagd wordt.)  
Weten de kinderen zo’n psalm? (Bijvoorbeeld psalm 25 vers 2 en 4, 119 vers 3, 5, 17 
en 18, 51 vers 6, 86 vers 6.)  
 
 

Besluiten 
Zing ter afsluiting één van deze Psalmen met elkaar. 

 

Leren 
Kunnen de kinderen de tien geboden en de twaalf artikelen al opzeggen?  

Zo niet, laat hen deze uit het hoofd leren.  
Zeg de wet en/of de geloofsbelijdenis vervolgens elke dag even met elkaar op. 

Beloon de kinderen wanneer ze het zelfstandig kunnen opzeggen. 
Laat hen eventueel steun vinden bij de Bijbelse kijktafel (zie op 

www.bijbelsopvoeden.nl onder materialen). 
 

 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

