
Werkboek  Guideklasse



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 op het voortgezet onderwijs, derde klas of hoger.

2. A. Ontwikkel je geloofsleven door de senior weekly devotional 
         guide (week 27-52) en het boek Openbaring te bestuderen.

    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?
         - Welk gedeelte van de tekst betekent iets voor mij? 
         - Wat is het thema van de teksten die ik heb gelezen?
           Je mag je gedachten vastleggen door te schrijven, 
           te tekenen, of via een digitaal hulpmiddel.

3. Leer het AY-motto uit je hoofd.

4. Laat de betekenis van het AY-motto op een interessante 
    manier zien.

Persoonlijke Groei



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Schrijf jouw persoonlijke getuigenis op en deel dit 
    met anderen.

2. Leer een Bijbeltekst uit je hoofd voor elk van de onderstaande  
    onderwerpen:  
    - Wederkomst van Christus
    - De zevende dag (sabbat)
    - Toestand van de doden
    - Wet en genade
    - Bekering
    - Oordeel
    - Inspiratie van de Bijbel
    - Profetie
3. Leer de principes van hoe je iemand tot Jezus kunt brengen.

4. Vertel een verhaal over een kerkpionier aan een groep.

1. Maak alle Guidevereisten af.

2. Behaal één van de volgende honors:
    - Personal Evangelism Honor
    - Bible Evangelism Honor
    - Literature Evangelism Honor

3. Bestudeer en bespreek twee van de volgende onderwerpen 
    (die je nog niet eerder behandeld hebt) met je Guidegroep en 
    een volwassene: Tienerzwangerschappen, Abortus, Aids, 
    Homoseksualiteit, Pornografie.

Geestelijke Ontwikkeling

Gevorderde vereisten - Geestelijke Ontwikkeling



Gevorderde vereisten - Geestelijke Ontwikkeling

____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Behaal één van de volgende honorvereisten:
    - Vereiste 3 van de Crisis Intervention Honor
    - Vereiste 3 van de Teaching Honor
    - Vereiste 3 van de Rural Development Honor

2. Behaal één van de volgende honorvereisten:
    - Vereiste 4 van de Crisis Intervention Honor
    - Vereiste 5 of 6 van de Teaching Honor
    - Vereiste 5 van de Rural Development Honor

1. Maak alle Guidevereisten af.

2. Behaal één van de volgende honors als je deze nog niet 
    eerder behaald hebt:
    - Crisis Intervention Honor
    - Teaching Honor
    - Rural Development Honor

Anderen dienen

Gevorderde vereisten - Anderen dienen



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Ga door middel van discussie en persoonlijk onderzoek bij 
    jezelf na wat jouw houding is ten opzichte van de volgende 
    onderwerpen:
    - Morele zaken in seks en daten.
    - De invloed van eigenwaarde op de keus voor een man of  
      vrouw.
    - De invloed van de omgeving op relaties met ouders, 
      familie, vrienden, vriendinnen en kennissen.

2. Behaal vereiste 5 en 6 van de Language Study Honor.

1. Maak alle Guidevereisten af.

2. Behaal de Language Study Honor als je deze nog niet 
    eerder behaald hebt.

Vrienden maken

Gevorderde vereisten - Vrienden maken



____/___/_____     __________________________________

1. Kies onder begeleiding van een volwassene één van de 
    volgende opdrachten:
    - Leer anderen de Red Alert Honor.
    - Leer anderen vereiste 1 van Gezondheid en Sport voor 
      de Friendklasse.
    - Leer anderen vereiste 1 van Gezondheid en Sport voor 
      de Companionklasse.

2. Behaal een Health & Science Honor die je nog niet eerder 
    behaald hebt.

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

1. Maak alle Guidevereisten 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. Leg een link tussen het verhaal over de jeugd van Jezus in 
    hoofdstuk 7 van The Desire of Ages (De Wens der Eeuwen) 
    en bestudering van de natuur.

2. Voer één van de volgende opdrachten uit:
    - Doe een project over de techniek van spinnenwebben.
    - Verzamel en identificeer 15 verschillende soorten stenen 
      en mineralen.

1. Maak alle Guidevereisten af.

2. Voer één van de volgende opdrachten uit:
    - Maak een lijst van 10 manieren waarop jij actief het milieu  
      kunt verbeteren. Voer vier punten van de lijst uit.
    - Fotografeer of teken 15 verschillende soorten 
      paddenstoelen en identificeer deze.

3. Behaal een natuurhonor die je nog niet eerder behaald 
    hebt. (niveau 2 of 3)

Natuur

Gevorderde vereisten - Natuur



____/___/_____     __________________________________

1. Leer anderen de Knot Tying Honor onder begeleiding van een 
    volwassene.

Buitenleven

____/___/_____     __________________________________

1. Maak alle Guidevereisten af.

2. Behaal één van de onderstaande honors als je deze nog 
    niet eerder behaald hebt:
    - Orienteering Honor
    - Camp Craft Honor
    - Backpacking Honor
    - Winter Camping Honor
    - Hiking Honor

Gevorderde vereisten - Buitenleven



____/___/_____     __________________________________

1. Behaal een honor op jouw niveau die je nog niet eerder 
    behaald hebt in de categorie arts & crafts of 
    household arts. (niveau 2 of 3)

2. Behaal een honor op jouw niveau die je nog niet eerder 
    behaald hebt in de categorie recreational, vocational of 
    outdoor industries. (niveau 2 of 3)

Honors verdienen



Notities



Notities



Notities




