
Werkboek  Rangerklasse



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
Amerfoortseweg 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 zijn,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. 

2. A. Ontwikkel je geloofsleven door de weekly devotional guide   
        (week 40-52) te bestuderen en het boek Johannes.
    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?
         - Wat uit deze tekst betekent iets voor mij?
         - Wat is het thema in de teksten die ik heb gelezen?
       Je mag je gedachten vastleggen door te schrijven, te tekenen 
       of via een digitaal hulpmiddel.

3. A. Leer de Pathfinderwet uit je hoofd.
    B. Laat de betekenis van de AY AIM (Taak) op een interessante 
        manier zien.

4. Leer de betekenis van het AY-embleem.

Persoonlijke Groei



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Neem deel aan een Bijbelbespreking over de inspiratie van 
    de Bijbel.

2. Leer de 10 geboden uit Exodus 20:3-17 uit je hoofd.

3. Lees de 13 doopbeloften van de Zevende-dags Adventisten 
    door en geef aan waarom elk hiervan belangrijk is.

4. Lees The Pathfinder Story.

1. Maak alle Rangervereisten af.

2. Lees/beluister Schreden/de weg naar Christus.

3. Bestudeer en bespreek twee van de volgende onderwerpen 
    met je rangergroep en een volwassene: Roddelen, Liegen, 
    Heiligschennis, Het internet, SOA’s.

Geestelijke Ontwikkeling

Gevorderde vereisten - Geestelijke Ontwikkeling



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Behaal vereiste 7 en 8 van de 
    Serving communities Honor.

2. Behaal vereiste 9 van de Serving communities Honor.

1. Maak alle Rangervereisten af.

2. Behaal vereiste 1 van de Serving communities Honor.

Anderen dienen

Gevorderde vereisten - Anderen dienen



____/___/_____     __________________________________

____/___/_____     __________________________________

1. Speel het verhaal van de barmhartige Samaritaan na, 
    bedenk manieren waarop jij jouw buren kunt helpen en 
    voer drie van die ideeën uit. 

2. Behaal vereiste 1, 5 en 10 van de Family Life Honor.

1. Maak alle Rangervereisten af.

2. Behaal de Family Life Honor als je deze nog niet eerder 
    behaald hebt.

Vrienden maken

Gevorderde vereisten - Vriend maken



____/___/_____     __________________________________

1. Leer de waarde van Goddelijke kracht en rust door:
a. Voor 5 achtereenvolgende dagen 8 minuten per dag op 
    een stille plek door te brengen (zonder elektronica, boeken 
    of andere afleiding) en na te denken over hoe God jouw 
    leven beïnvloed heeft in de laatste 24 uur.
b. Te delen wat je wel en niet leuk vond aan jouw moment   
    van stilte met een vriend of met je groep.
c. Je slaap bij te houden voor 7 dagen.
d. Een artikel te vinden over hoe slaaptekort het lichaam  
    beïnvloedt en hier een presentatie van te maken. 
    (krijg jij genoeg slaap?)
e. De volgende teksten te lezen: Exodus 31:17, 
    Ezechiel 20:20, Jesaja 58:13-14, Mattheüs 12:11-12.
f. Met je groep te bespreken hoe jij de Sabbat zal houden  
   zodat het een betekenisvolle ervaring is voor jouw 
   relatie met God en een positieve invloed heeft op je 
   gezondheid.

2. Behaal de first aid Honor.

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

Gezondheid en Sport



1. Maak alle Rangervereisten af.

2. Doe mee aan een fitnessprogramma voor jouw leeftijd.

____/___/_____     __________________________________

Gevorderde vereisten - Gezondheid en Sport

____/___/_____     __________________________________

1. A. Lees twee wetenschappelijke artikelen over de 
        natuurwetten.
    B. Bestudeer het verhaal van de tien geboden.
    C. Voer 3 experimenten uit die Gods natuurwetten laten 
         zien. (bijv. zwaartekracht)

2. Maak een “eeuwige tuin” of verzamel en identificeer 15 
    verschillende schelpen en vertel waar ze gevonden 
    kunnen worden.

Natuur



____/___/_____     __________________________________

1. Maak alle Rangervereisten af.

2. Verzamel 15 verschillende insecten die tenminste zes 
    verschillende soorten vertegenwoordigen of teken, 
    fotografeer of verzamel foto’s van 20 soorten 
    wilde bloemen en identificeer ze.

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

Gevorderde vereisten - Natuur

____/___/_____     __________________________________

1. Behaal vereiste 1-11b van de Hiking Honor.

2. Behaal de Camping Skills IV Honor.

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






