
Werkboek  Companionklasse



Dit werkboek is een vertaalde en bewerkte versie van het 
‘investiture achievement’-werkboek zoals dat door de Generale Conferentie van 
de Kerk der Zevende-dags Adventisten voor de betreff ende klasse uitgegeven is.
Het is aangepast onder de richtlijnen van de Generale Conferentie door de AJV    
Scouts & Pathfi nders-coördinatoren onder supervisie van 
de Scouts & Pathfi nders Director van de Nederlandse Unie.

AJV Scouts & Pathfi nders
Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide
Nederland



Motto :
Want de liefde van Christus dringt ons.

Taak :
De Adventboodschap aan de gehele wereld in onze generatie.

Gelofte :
Met Gods hulp wil ik zijn vriendelijk, waar en rein,
wil ik de Advent-jeugdwet houden,
wil ik een dienstknecht Gods
en een vriend van mensen zijn.

Wet :
De morgenwijding houden
Eerlijk je plicht doen
Goed zorgdragen voor je lichaam
Eerlijk, vriendelijk en gehoorzaam zijn
Eerbiedig zijn in Gods huis
Een lied in je hart hebben en werken voor God

Pathfinderlied ( Nederland ):
ALS PADVINDERS TREDEN WIJ AAN
DE DIENAARS VAN GOD ZIJN WIJ
STEEDS WEER ALS WIJ VOORWAARTS GAAN
IN ALLES WAAR EN REIN
EEN BOODSCHAP DE HELE WERELD ROND
EEN WAARHEID DIE MAAKT ONS VRIJ
JEZUS CHRISTUS DE HEILAND DIE KOMT EENS WEER
VOOR U EN MIJ.



Naam

Groep

Gemeente

Dit werkboek is van:



____/___/_____     __________________________________

1. Je zit in groep 7 of hoger.

2. A. Ontwikkel je geloofsleven door de weekly devotional guide  
        (week 14-26) te bestuderen en het boek Genesis.
    B. Schrijf je eigen gedachten op door vragen te stellen als:
         - Wat heb ik geleerd over God?
         - Wat heb ik geleerd over mezelf?
         - Hoe kan ik dit in mijn leven toepassen?
    Je mag je gedachten vastleggen door te schrijven, te tekenen,  
    of via een digitaal hulpmiddel.

3. A. Leer de Pathfinderwet en -belofte uit je hoofd.
    B. Leer de betekenis van de Pathfinderwet en -belofte.

4. A. Leer het Pathfinderlied.
    B. Beschrijf de betekenis van het lied.

Persoonlijke Groei



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1a. Leer de namen van de boeken uit het Oude Testament in de  
      juiste volgorde uit je hoofd en ken de 5 groepen waarin deze 
      boeken ingedeeld zijn.
  b. Toon aan dat jij elk boek uit het Oude Testament weet te
      vinden.

2. Leer een Bijbeltekst uit je hoofd voor de volgende 
    onderwerpen:
     - Gebed
     - Doctrine
     - Gedrag
     - Verlossing
     - Relaties
     - Beloften/aanbidding 
     - Mooie tekstgedeelten

3. Doe mee aan een sketch over een van de volgende 
    Bijbelfiguren:
     - Jozef
     - Jona
     - Esther
     - Ruth

4. Onderzoek twee vroege Adventpioniers (1844-1900) en 
    presenteer wat je hebt geleerd.

1. Maak alle Companionvereisten af.

2. Leer over Ellen White’s eerste visioen en bespreek hoe God 
    profeten gebruikt om Zijn boodschap aan de kerk te geven.

Geestelijke Ontwikkeling

Gevorderde vereisten - Geestelijke Ontwikkeling



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Maak plannen in overleg met je leiding en vind 
    mogelijkheden om tenminste twee uur door te brengen  
    met iemand die al op leeftijd is.

2. Besteed tenminste vier uur aan projecten voor de kerk of 
    school.

1. Maak alle Companionvereisten af.

2. Neem deel aan een activiteit die erop gericht is anderen 
    te bereiken en laat iemand die geen lid van de groep is 
    met je meedoen.

Anderen dienen

Gevorderde vereisten - Anderen dienen



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Bespreek hoe de media relaties met anderen beïnvloedt.

2. Behaal vereiste 1, 2 en 3 van de Cultural Diversity
    Appreciation  Honor.

1. Maak alle Companionvereisten af.

2. Behaal de Cultural Diversity Appreciation Honor als je     
    die nog niet eerder behaald hebt.

Vrienden maken

Gevorderde vereisten - Vrienden maken



____/___/_____     __________________________________

1. Leer de waarde van matigheid en onthouding door:
a. De matigheids- en onthoudingsbelofte te houden en te 
    ondertekenen.
b. Twee van de volgende Bijbelteksten te onthouden: 
    Romeinen 12:1-2, 1 Korintiërs 10:31, 
    Spreuken 20:1, 3 Johannes 2.
c. De volgende situaties te bespreken en er één uit te  
    beelden: 
    Je beste vriend vraagt je om een sigaret te proberen; 
    Een ouder familielid biedt je een biertje aan; 
    De sigarettenrook van een vreemde irriteert jou.
    (met a wordt aan vereiste 1, en met b&c wordt aan  
     delen van vereiste 2 en 7 van de Temperance Honor 
     voldaan)

2. Behaal de Basic First Aid Honor.

3. Behaal de Basic Water Safety of Beginner 
    Swimming Honor als je deze nog niet eerder behaald 
    hebt.

1. Maak alle Companionvereisten af.

2. Doe mee aan een fitnessprogramma voor jouw leeftijd dat 
    minimaal 60 minuten duurt, of aan een activiteit die 6 weken    
    in beslag neemt.

____/___/_____     __________________________________

Gezondheid en Sport

Gevorderde vereisten - Gezondheid en Sport



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. A. Lees pagina 1-13 van het boekje A 6 Day Creation Week?

    B. Houd 7 dagen lang een logboek bij van jouw observaties  
         in de natuur, waarbij elke dag focust op de dingen die 
         op die dag geschapen zijn.

2. Maak een gipsafdruk van 3 verschillende dierensporen.

1. Maak alle Companionvereisten af.

2. Verzamel en identificeer 15 verschillende boombladeren en 
    7 verschillende struikenbladeren of fotografeer en 
    observeer tenminste 5 verschillende soorten cactussen. 

3. Behaal een natuurhonor die je nog niet eerder behaald 
    hebt. (niveau 1)

Natuur

Gevorderde vereisten - Natuur



____/___/_____     __________________________________

1. Leg 20 knopen en begrijp waar je ze voor kan gebruiken.
    (knopen uit Friendklasse + de volgende 10 knopen)

2. Behaal de Camping Skills II Honor als je die nog niet eerder 
    behaald hebt.

Buitenleven

 Trompetsteek
Achtvormige knoop Vissersknoop
Hielingsteek Werpankersteek  Treksteek

  Zitsteek
Topreepsteek  TonsteekTurkse knoop



____/___/_____     __________________________________

1. Behaal een honor op jouw niveau die je nog niet eerder  
    behaald hebt in de categorie arts & crafts of household  
    arts. (niveau 1)

2. Behaal een honor op jouw niveau die je nog niet eerder 
    behaald hebt in de categorie recreational, vocational of 
    outdoor industries. (niveau 1)

Honors verdienen



Notities



Notities






