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Dit werkboek is een vertaalde en bewerkte versie van het 
‘Activity Book’ zoals dat door de Generale Conferentie van 
de Kerk der Zevende-dags Adventisten voor het ‘Sun-
beam’-niveau uitgegeven is.
Het is aangepast onder de richtlijnen van de Generale 
Conferentie door de AJV Scouts &  Pathfinders-
coördinatoren onder supervisie van de Scouts & Pathfinders 
Director van de Nederlandse Unie.
‘Sunbeam’ is te vertalen als ‘Zonnestraal’, maar om een 
herkenbare link naar het origineel te behouden is in dit 
werkboek de Engelse term consequent toegepast.
Waar in dit werkboek het woord “vriend” of “vrienden”      
vermeld staat kan ook “vriendin” of “vriendinnen” gedacht 
worden, net wat van toepassing is.

AJV Scouts & Pathfinders
Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide
Nederland
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Naam:   Startdatum:   Datum Afgerond:  

Sunbeam Checklist

Basisvereisten
1. Leer de Avonturierswet uit je hoofd 

en maak deze je eigen.

2. Maak alle opdrachten voor de badge 
“Lezen II” (Reading II award).

3. Maak alle opdrachten voor de badge 
“Seizoenen” (Seasons).

Mijn God
1. Gods Plan om Mij te Redden

a. Maak een verhalenschema waarop 

Jezus’ leven te zien is: Geboorte, 

doop, wonderen, gelijkenissen, dood, 

opstanding en hemelvaart.

2. Gods Boodschap aan Mij

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Bijbel II” (Bible II award).

3. Gods Kracht in Mijn Leven

a. Breng regelmatig stille tijd door met 

Jezus, om met Hem te praten en over 

Hem te leren. Houd er een overzicht 

van bij. Vul elke keer als je stille tijd 

doorbrengt een vakje in of markeer 

het.

b. Vraag drie personen naar hun 

favoriete “Jezusverhaal” (verhaal uit de 

evangeliën) en naar het waarom van 

hun keuze..

c. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Jezus’ Gelijkenissen” (Parables of 
Jesus award).

Dit ben ik
1. Ik Ben Speciaal

a. Maak een overtrektekening van jezelf. 

Versier deze met plaatjes en goede 

woorden over jou. Laat je tekening 

aan de groep zien. Geef elkaar 

complimenten voor jullie tekeningen. 

Vertel elkaar iets dat ze speciaal 

maakt.    

     

    

 

2. Ik kan Wijze Besluiten Nemen

a. Doe mee aan een activiteit over 

keuzes..

3. Ik Kan Mijn Lichaam Verzorgen

a. Maak alle opdrachten voor 

de badge “Plezier in Fitness”                    

(Fitness Fun award).

Mijn Familie
1. Ik Heb een Familie

a. Vraag elk van je familieleden om een 

paar van hun favoriete herinneringen 

te vertellen.

2. Families Zorgen voor Elkaar

a. Laat zien hoe Jezus jou kan helpen 

om te gaan met onenigheid. Doe dit 

door poppenspel, toneelspeel, etc.

3. Maak alle opdrachten voor de 
badge “Vriendelijke Daden” (Acts of 
Kindness award).

4. Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te 
Zorgen

a. Maak alle opdrachten voor de 

badge “Veiligheid Onderweg” 

(Road Safety award).

Mijn Wereld
1. De Wereld van Vrienden

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Hoffelijkheid” (Courtesy award).

2. De Wereld van Andere Mensen

a. Verken je buurt. Maak een lijst van de 

dingen die goed zijn en dingen die 

met jouw hulp beter zouden kunnen.

b. Kies uit je lijst manieren om je buurt 

beter te maken en besteed hier tijd 

aan.

3. De Wereld van de Natuur

a. Maak alle opdrachten van de badge 

“Natuurvriend” (Friend of Nature 

award).

Leiders Checklist
Basisvereisten
1. 
2. 
3. 

Mijn God
1. 

a. 
2. 

a. 
3. 

a. 
b. 
c. 

Dit ben ik
1. 

a. 
2. 

a. 
3. 

a. 

Mijn Familie
1. 

a. 
2. 

a. 
3. 
4. 

a. 

Mijn Wereld
1. 

a. 
2. 

a. 
b. 

3. 
a. 
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Omdat Jezus van mij houdt
kan ik altijd mijn best doen

• Gehoorzaam zijn
• Rein zijn
• Eerlijk zijn
• Vriendelijk zijn
• Respectvol zijn

• Oplettend zijn
• Behulpzaam zijn
• Opgewekt zijn
• Bedachtzaam zijn
• Eerbiedig zijn

‘Sunbeam’-doelstellingen

Gods liefde voor kinderen laten zien

Bevorderen van de waarden die in de           
Avonturiersbelofte en -wet tot uitdrukking komen

Een omgeving creëren waarin alle kinderen hun 
bijdrage kunnen hebben

Kinderen aanmoedigen om plezier te hebben

01

Avonturiersbelofte

Met Jezus’ hulp:

Avonturierswet

Wij zijn Avonturiers
Thuis, op school en spel

Wij zijn Avonturiers
We leren elke dag

Om eerlijk, vriendelijk en waar te zijn
Als Jezus door en door

Wij zijn Avonturiers!

Avonturierslied

02

03

04
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Overzicht van het ‘Sunbeam’-programma  

Onderdeel Basis Basis

Mijn God

Gods Plan om Mij
te Redden

Mijn God

Gods Boodschap
aan Mij

Vereisten

Leer de
Avonturierswet
uit je hoofd en
maak deze je
eigen.

Leer de
Avonturierswet
uit je hoofd en
maak deze je
eigen.

Maak een

verhalenschema

waarop Jezus’

leven te zien is:

geboorte, doop,

wonderen,

gelijkenissen,

dood, opstanding,

hemelvaart.

Badge

Lezen II
(Reading II)

Seizoenen
(Seasons)

Eén badge naar
keuze

Bijbel II
(Bible II)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn God

Gods Kracht in
Mijn Leven

Dit ben ik

Ik Ben Speciaal

Dit ben ik

Ik Kan Wijze
Besluiten Nemen

Dit ben ik

Ik Kan Mijn
Lichaam Verzorgen

Vereisten

a. Breng regelmatig stille 
tijd door met Jezus, om 
met Hem te praten en 
over Hem te leren. Houd 
er een overzicht van bij.

b. Vraag drie personen 
naar hun favoriete 
”Jezusverhaal” ((verhaal 
uit de evangeliën) en 
naar het waarom van 
hun keuze.

a. Maak een
overtrektekening
van jezelf.
Versier deze met
plaatjes en goede
woorden over
jou. 

b. Laat je
tekening aan de
groep zien en vertel          
erover

Doe mee in een 
activiteit over keuzes.

Badge

Jezus’ Gelijkenissen
(Parables of Jesus)

Plezier in Fitness
(Fitness Fun)

Plezier in Fitness
(Fitness Fun)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn Familie

Ik Heb een
Familie

Mijn Familie

Families Zorgen
voor Elkaar

Mijn Familie

Mijn Familie
Helpt Me voor

Mezelf te Zorgen

Mijn  Wereld

De Wereld van
Vrienden

Vereisten

Vraag elk van je
familieleden om
een paar van hun
favoriete
herinneringen te
vertellen.

Laat zien hoe
Jezus jou kan
helpen om te
gaan met
onenigheid. Doe
dit door
poppenspel,
toneelspeel, etc.

Badge

Vriendelijke
Daden
(Acts of Kindness)

Vriendelijke
Daden
(Acts of Kindness)

Veiligheid
Onderweg
(Road Safety)

Hoffelijkheid
(Courtesy)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn Wereld

De Wereld van
Andere Mensen

Mijn Wereld

De Wereld van
Andere Mensen

Mijn Wereld 

De Wereld van
de Natuur

Mijn Wereld 

De Wereld van

de Natuur

Vereisten

a. Ga op
onderzoek uit in
je buurt. Benoem
dingen die goed
zijn en dingen
waarbij je kunt
helpen om ze te
verbeteren.

b. Kies manieren
uit je lijst om je
buurt te
verbeteren en
besteed daar tijd
aan.

Badge

Natuurvriend
(Friend of Nature)

Natuurvriend
(Friend of Nature)

Eén badge naar
keuze 

Afgerond
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BASIS

1  Leer de Avonturierswet uit je hoofd en maak deze je eigen

Maak alle opdrachten voor de badge “Lezen II” (Reading II award)

 1. Twee hoofdstukken uit het boek Markus in een eenvoudige, moderne vertaling van de 
Bijbel.

2

 • Gehoorzaam zijn
 • Rein zijn
 • Eerlijk zijn
 • Vriendelijk zijn
 • Respectvol zijn

 • Oplettend zijn
 • Behulpzaam zijn
 • Opgewekt zijn
 • Bedachtzaam zijn
 • Eerbiedig zijn

Met Jezus’ hulp:

Avonturierswet

 2. Een Bijbelverhaal of boek over Jezus.

 3. Een boek over gezondheid of veiligheid.

 4. Een boek over familie, vrienden of gevoelens.

 5. Een boek over geschiedenis of zendingsreizen.

 6. Een boek over de natuur.

Toekenning aan Avonturiers die het volgende lezen, of die luisteren terwijl iemand 
anders het volgende leest:



Sunbeam Werkboek | 13

BASIS

Titel van het boek Auteur Datum uitgelezen Opmerkingen

Naam: Maand:

Gelezen Boeken
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BASIS

Maak alle opdrachten voor de badge “Seizoenen” (Seasons)3
 1. Lees en bespreek Prediker 3:1-8.

 2. Maak illustraties bij Prediker 3:11..
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BASIS

 3. Benoem voor jouw omgeving welke tijd van het jaar bij welke seizoenen hoort..

 4. Hoe bereid je je voor op elk seizoen: kleding, tuinonderhoud, activiteiten, school, etc.

 5. Speel een spel dat met de seizoenen te maken heeft.
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 Maak een verhalenschema waarop Jezus’ leven te zien is: Geboorte, doop,   
      wonderen,gelijkenissen, dood, opstanding en hemelvaart.

1

MIJN GOD Gods Plan om Mij te Redden
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MIJN GODGods Plan om Mij te Redden



18 | Sunbeam Werkboek

MIJN GOD Gods Plan om Mij te Redden
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MIJN GODGods Plan om Mij te Redden
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MIJN GOD Gods Plan om Mij te Redden
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MIJN GODGods Plan om Mij te Redden
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MIJN GOD Gods Plan om Mij te Redden
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Maak alle opdrachten voor de badge “Bijbel II” (Bible II award)1
 1. Zorg dat je zelf een Bijbel hebt of mag gebruiken van iemand.

 2. Noem de namen van de twee hoofdgedeeltes van de Bijbel en van de vier evangeliën 
         Laat zien waar in de Bijbel de evangeliën te vinden zijn.

MIJN GOD Gods Boodschap aan Mij

O _ _
N _ _

T _ _ _ _ _ _ _
T _ _ _ _ _ _ _

De Evangeliën
M  _  _  _  _  _  _  _  _ M  _  _  _  _  _
L  _  _  _  _ J  _  _  _  _  _  _  _
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 3. Lees of luister naar drie of meer van de verhalen over Jezus die in de evangeliën 

           te vinden zijn.
Suggesties zijn o.a.

 a. Jezus wordt geboren - Lucas 2:1-20 & Mattheüs 2:1-12

 b. Jezus wordt gedoopt - Mattheüs 3:13-17

 c. Jezus vertelt verhalen (zoals het verloren schaap, het verloren muntje, de verloren       
         zoon in Lucas 15)

 d. Jezus geneest mensen

 e. Jezus sterft en wordt opgewekt uit de dood

 4. Geef uitleg over twee Bijbelverzen die gaan over redding door Jezus zoals:

 a. Mattheüs 22:37-39

 b. 1 Johannes 1:9

 c. Jesaja 1:18

 d. Romeinen 6:23

 e. Johannes 3:16

 5. Vertel een verhaal over Jezus aan een familielid of vriend. Vertel ze waarom Jezus voor 
jou speciaal is.

MIJN GODGods Boodschap aan Mij
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MIJN GOD Gods Kracht in Mijn Leven

 Breng regelmatig stille tijd door met Jezus, om met Hem te praten en over 
Hem te leren. Houd er een overzicht van bij. Vul elke keer als je stille tijd 
doorbrengt een vakje in of markeer het.

1

Aanbiddingsoverzicht
Zo

n
M

aa
Di

n
W

oe
Do

n
Vr

i
Za

t

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
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MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven

 Vraag drie personen naar hun favoriete “Jezusverhaal” 
     (verhaal uit de evangeliën) en naar het waarom van hun keuze.2

• 

• 

• 

Naam van volwassene:

Handtekening van volwassene:
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MIJN GOD Gods Kracht in Mijn Leven

Maak alle opdrachten voor de badge “Jezus’ Gelijkenissen” 
(Parables of Jesus award).3

 Lees en bespreek Mattheüs 13:44.

“Het is met het koninkrijk van de hemel als 
met een schat die verborgen lag in een akker. 
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, 

en in zijn vreugde besloot hij alles te 
verkopen wat hij had en die akker te kopen.”

Mattheüs 13:44

 2.  Wat is een gelijkenis? Waarom en hoe maakte Jezus gebruik van gelijkenissen?

 3.  Benoem en leer de betekenis van een door Jezus vertelde gelijkenis uit elk van de vier 
evangeliën.
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MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven

 4. Maak een knutselwerk of diorama (model) dat een gelijkenis voorstelt.

 5. Doe mee aan een actief spel of buitenactiviteit waarin één van Jezus’ gelijkenissen       
uitgebeeld wordt.

 6. Maak kaarten met de tekst “Beterschap” of “Er wordt aan je gedacht” of een                 
verhalenboek waarin je het verhaal uit Lucas 10:25-37 illustreert.
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DIT BEN IK Ik Ben Speciaal

 Maak een overtrektekening van jezelf. Versier deze met plaatjes en 
goede woorden over jou. Laat je tekening aan de groep zien. Geef elkaar             
complimenten voor jullie tekeningen. Vertel elkaar iets dat ze speciaal maakt.

1
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 Doe mee aan een activiteit over keuzes.1

DIT BEN IKIk kan Wijze Besluiten Nemen
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 1. Maak een lijstje met ten minste vier dingen die bijdragen aan fi theid van je lichaam.

 2. Ren of jog 800 meter OF Ren 50 meter.

 3. Maak een verre sprong. (Noteer de verste van vier sprongen.) ________ meter.

 4. Ga (touwtje) springen gedurende drie minuten.

 5. Doe drie verschillende strekoefeningen. Houd ze ten minste tien seconden vast.

 a. Been

 b. Rug

 c. Armen/schouders

 6. Doe een obstakelbaan/stormbaan.

 7. Laat zien dat je ten minste één van het volgende kunt doen:

 a. Tien sit-ups

 b. Een paal, touw of boom beklimmen

 c. Met handen en knieën aan een balk/stok hangen

 8. Neem met je groep deel aan een georganiseerd spel waarvoor je lichamelijk fi t moet 
zijn, bijvoorbeeld een balspel, estafette, haasje-over, etc.

MIJN GOD Ik Kan Mijn Lichaam Verzorgen

Maak alle opdrachten voor de badge “Plezier in Fitness” (Fitness Fun award).1
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1

MIJN FAMILIEIk Heb een Familie

 Vraag elk van je familieleden om een paar van hun favoriete herinneringen 
     te vertellen.

Brief voor Ouders
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MIJN FAMILIE Ik Heb een Familie

Fam� iefot�  
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MIJN FAMILIEFamilies Zorgen voor Elkaar

1  Laat zien hoe Jezus jou kan helpen om te gaan met onenigheid.                   
Doe dit door poppenspel, toneelspeel, etc.
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MIJN FAMILIE Families Zorgen voor Elkaar

Maak alle opdrachten voor de badge “Vriendelijke Daden” 
(Acts of Kindness award).2

 1. Lees Romeinen 12:10 en Spreuken 12:25. Bespreek wat elk vers betekent.

 2. Geef voorbeelden van vriendelijkheid en liefde. Wat vertelt de Bijbel ons over elk van 
deze twee woorden?

 3. Gebruik een Bijbelverhaal om een illustratie te geven van iemand die liefde en         
vriendelijkheid liet zien (zie de kleurenillustratie verderop).

 4. Lees of luister naar drie moderne verhalen over vriendelijkheid.

 5. Speel een sketch of poppenkastspel over verschillende vriendelijke daden.

 6. Plan een vriendelijke daad met je speltak of groep en voer deze uit.

“Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger 

dan uzelf.”

Romeinen 12:10

“Kommer maakt een mens neerslachtig, een 
hartelijk woord beurt hem op.”

Spreuken 12:25
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MIJN FAMILIEMijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen
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MIJN FAMILIE Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

Maak alle opdrachten voor de badge “Veiligheid Onderweg” (Road Safety award).1
 1. Herken tien belangrijke verkeersborden en leg uit wat ze betekenen.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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MIJN FAMILIEMijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

 2. Vertel wanneer en waar je veilig de weg over kunt steken.

 3. Geef verkeersregels voor:

 a. Veilig lopen langs de weg

 b. Fietsen op de weg

 c. Paardrijden

 d. Lopen met een groep

 4. Leg uit waarom je in de auto een veiligheidsgordel om moet.

 5. Luister naar een politieman/-vrouw of andere veiligheidsmedewerker die vertelt over 
veiligheid van kinderen.

 6. Speel een veiligheidsspel.
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 1. Leg uit wat hoffelijkheid inhoudt.

 2. Leg uit wat de Gouden Regel is.

MIJN WERELD De Wereld van Vrienden

Maak alle opdrachten voor de badge “Hoffelijkheid” (Courtesy award).1
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MIJN WERELDDe Wereld van Vrienden

 3. Leer goede tafelmanieren en pas deze toe.

 4. Laat zien hoe je de telefoon correct opneemt. Laat goede telefoonmanieren zien door:

 a. Een volwassene op te bellen

 b. Een vriend naar keuze op te bellen.

OF

 c. Een volwassene aan een vriend te introduceren.

 d. Je leraar/lerares aan een ouder te introduceren.

 5. Vertel over een keer dat:

 a. Een volwassene hoffelijk naar jou was.

 b. Jij hoffelijk naar iemand anders was.

 6. Laat hoffelijk gedrag zien als je

 a. Om iets te drinken vraagt

 b. Bedankt zegt

 c. Excuses maakt

 d. Een vriend begroet

 e. Deelt met anderen en iets omstebeurt doet
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A. Verken je buurt. Maak een lijst van de dingen die goed zijn en dingen die met   
    jouw hulp beter zouden kunnen.1

MIJN WERELD De Wereld van Andere Mensen

Goede Dingen Dingen die met mijn hulp beter 
kunnen

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

B. Kies uit je lijst manieren om je buurt beter te maken en besteed hier tijd aan.
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MIJN WERELDDe Wereld van de Natuur

1 Maak alle opdrachten van de badge “Natuurvriend” (Friend of Nature award).

 1. Leg uit:

 a. Hoe je een natuurvriend wordt

 b. Hoe je een bloem plukt en wanneer dit toegestaan is

 c. Hoe je bomen, nesten, etc. kunt beschermen

 2. Maakt een lijst van de namen van drie verschillende bomen en maak een afdruk van de 
bast van elk hiervan door deze over een apart stuk papier te wrijven.

 3. Verzamel vier verschillende soorten bladeren en vergelijk ze met elkaar.
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 4. Doe één van de volgende buitenactiviteiten:

 a. Onderzoek (of bekijk met een vergrootglas) alle dingen die je in een gebied van    
1 vierkante meter kunt zien.

 b. Verken een tuin of park en vertel over wat je tegenkomt.

MIJN WERELD De Wereld van de Natuur

 5. Doe één van het volgende:

 a. Maak een natuurwandeling en verzamel interessante dingen.

 i. Laat zien wat je gevonden hebt of vertel erover.

 ii. Maak er een collage of poster van.

 b. Bezoek één van het volgende en vertel wat je hebt gezien:

 i. Dierentuin

 ii. Park

 iii. Park met wilde dieren
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