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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 ‘Builder’- 
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.
‘Builder’ is te vertalen als ‘Bouwer’, maar om een herken-
bare 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:  

Builder Checklist

Basisvereisten
1. Leer de Avonturiersbelofte en -wet 

uit je hoofd en maak deze je eigen.

2. Leg de Avonturiersbelofte en -wet  
uit door middel van kunst of sketch.

3. Maak alle opdrachten voor de badge 
“Lezen III” (Reading III).

4. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Bouwblokken” (Building Blocks).

 Mijn God
1. Gods Plan om Mij te Redden

a. Maak een verhalenschema waarop 

de volgorde van deze verhalen te 

zien is: Noach, Abraham, Mozes, Ruth, 

David, Daniël, Esther.

b. Maak een diorama (model), gedicht 

of lied over één van de verhalen om 

iemand te laten zien hoe je voor God 

kunt leven.

2. Gods Boodschap aan Mij

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Bijbel III” (Bible III 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.

b. Vraag drie personen wie 

hun favoriete Bijbelse held is           

(anders dan Jezus) en waarom. 

c. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Gebed” (Prayer).

Dit ben ik
1. Ik Ben Speciaal

a. Stel een poster, plakboek of collage 

samen van dingen die je kunt doen 

om God en anderen te dienen. 

        

2. Ik kan Wijze Besluiten Nemen

a. Maak alle opdrachten voor 

de badge “Mediarecensent”                       

(Media Critic award).

b. Maak alle opdrachten voor de 

badge “Verstandige Rentmeester”          

(Wise Steward award).

3. Ik Kan Mijn Lichaam Verzorgen

a. Maak alle opdrachten voor de 

badge “Geheelonthouding”          

(Temperance award).

Mijn Familie
1. Ik Heb een Familie

a. Vertel over een manier waarop jouw 

familie door de tijd heen veranderd 

is. Vertel hoe je je voelt bij deze 

veranderingen.

2. Zoek een verhaal in de Bijbel over 
een familie die op de jouwe lijkt 
(indien mogelijk).

3. Families Zorgen voor Elkaar

a. Leer hoe je een spel kunt spelen 

waarin iedereen van jouw familie 

aan de beurt komt om hun 

waardering te tonen voor elk van de 

andere familieleden.

b. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Familiehulp” (Family Helper award).

4. Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te 
Zorgen

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“EHBO-hulp” (First Aid Helper award).

Mijn Wereld
1. De Wereld van Vrienden

a. Maak alle opdrachten voor 

de badge “Zorgzame Vriend”                     

(Caring Friend award).

2. De Wereld van Andere Mensen

a. Ken je nationale volkslied en vlag en 

geef hier uitleg over.

b. Benoem de hoofdstad en de leider 

van je land.

3. De Wereld van de Natuur

a. Doe alle opdrachten van een 

natuurbadge die je nog niet eerder 

hebt verdiend.

Leiders Checklist
Basisvereisten
1. 
2. 
3. 
4. 

Mijn God
1. 

a. 
b. 

2. 
a. 
b. 

3. 
a. 
b. 
c. 

Dit ben ik
1. 

a. 
2. 

a. 
b. 

3. 
a. 

Mijn Familie
1. 

a. 
2. 
3. 

a. 
b. 

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

‘Builder’-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 ‘Builder’-programma

Onderdeel Basis Basis

Mijn God

Gods Plan om
Mij te Redden

Mijn God

Gods Boodschap
aan Mij

Vereisten

Leer de
Avonturiersbelofte en 
-wet uit je
hoofd en maak
deze je eigen

Leg de
Avonturiersbelofte
en -wet uit door
middel van kunst
of sketch

a. Maak een 
verhalenschema 
waarop de volgorde 
van deze verhalen 
te zien is: Noach, 
Abraham, Mozes, Ruth, 
David, Daniël, Esther. 

b. Maak een diorama 
(model), gedicht of 
lied over één van 
de bovengenoemde 
verhalen om iemand 
te laten zien hoe je 
voor God kunt leven. 

Badge

Lezen III
(Reading III)

Bouwstenen
(Building Blocks)

Bijbel III
(Bible III)

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 
wie hun favoriete
Bijbelse held is 
(anders dan Jezus) en
waarom.

Stel een poster, 
plakboek of collage 
samen van dingen die 
je kunt doen om
God en anderen
te dienen.

Badge

Gebed
(Prayer)

Mediarecensent
(Media Critic)

Verstandige
Rentmeester
(Wise Steward)

Geheelonthouding
(Temperance)

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

a. Vertel over
een manier waarop 
jouw familie door de
tijd heen veranderd is.
Vertel hoe je je 
voelt bij deze 
veranderingen.

b. Zoek een verhaal in 
de Bijbel over een
familie die op de
jouwe lijkt.

Leer hoe je een
spel kunt spelen
waarin iedereen
van jouw familie
aan de beurt komt om 
hun waardering te
tonen voor elk
van de andere
familieleden.

Badge

Familiehulp
(Family Helper)

EHBO-hulp
(First Aid Helper)

Zorgzame Vriend
(Caring Friend)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn Wereld

De Wereld van
Andere Mensen

Mijn Wereld

De Wereld van
de Natuur

Mijn Wereld

De Wereld van
de Natuur

Vereisten

a. Ken je nationale
volkslied en vlag
en geef hier uitleg 
over.

b. Benoem de
hoofdstad en de
leider van je land.

Badge

Doe alle

opdrachten van

een natuurbadge

die je nog niet

eerder hebt

verdiend.

Geef instructies

over één van de

volgende badges

van het ‘Little

Lamb’- programma:

*Water Bodies, Insects, 

Stars, Weather, Zoo 

Animals.

Afgerond

*Soorten Water op Aarde (Water Bodies), Insecten (Insects), Sterren (Stars), Het Weer (Weather),
Dieren in de Dierentuin (Zoo Animals)
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BASIS

1  Leer de Avonturiersbelofte en -wet uit je hoofd en maak deze je eigen.

 Leg de Avonturiersbelofte en -wet uit door middel van kunst of sketch.

“Omdat Jezus van mij houdt
kan ik altijd mijn best doen.”

Avonturiersbelofte

2
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Met Jezus’ hulp:

BASIS

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

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

 Maak alle opdrachten voor de badge “Lezen III” (Reading III)3
Toekenning aan Avonturiers die het volgende lezen, of die luisteren terwijl iemand anders het

volgende leest:

1. Drie hoofdstukken uit het boek Handelingen, in een moderne vertaling van de Bijbel.

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 zendingsposten.

6. Een boek over de natuur.
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BASIS

Gelezen Boeken

Titel van het boek Auteur Datum uitgelezen Opmerkingen

Naam: Maand:
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BASIS

 Maak alle opdrachten voor de badge “Bouwblokken” (Building Blocks)4
 1. Zoek 3 of meer van de hieronder genoemde verhalen op in de Bijbel en bespreek deze:

  a. Noach (Genesis 6-7);

  b. De toren van Babel (Genesis 11:1-9);

  c. Abrams tent (Genesis 12:1-8);

  d. De tabernakel in de woestijn (Exodus 25-27);

  e. De tempel van Salomo (1 Kronieken 28:1-10, 2 Kronieken 3-5);

  f. De kribbe (voerbak) (Lucas 2:1-20);

  g. Wijze man en dwaze man; (Lucas 6: 47-49)

  h. Het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21-22).

  2. Benoem na het lezen van de Bijbelverhalen onder punt 1 een aantal dingen die         

hetzelfde waren en dingen die verschillend waren in alle bouwprojecten (materialen, 

locatie, doel, grootte). Waarom was elk bouwproject uitgevoerd?

Verhaal 1: ________________ Verhaal 2: ________________

Verhaal 3: _________________
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BASIS

  3. Nodig een bouwvakker of timmerman/-vrouw uit om te praten over de:

  a. gereedschappen die ze gebruiken (laat deze ook zien en demonstreer deze)

  b. soort dingen die ze bouwen

  c. veiligheidsregels die ze in acht nemen

  d. waarden zoals eerlijk zijn, zorgvuldig meten, instructies/plannen volgen, een          

          sterke fundering leggen.

  4. Vertel over 2 keuzes die jij deze week kunt maken die jouw karakter zullen opbouwen 

en niet zullen afbreken..

  5. Bespreek hoe een gebouw en de fundering ervan veel overeenkomsten met onze levens 

en onze keuzes vertonen. Lees en bespreek 1 Korintiërs 3:11 en Filippenzen 4:8 als deel 

van jouw antwoord.

  6. Lees Openbaring 21-22

  a.    Leer over het hemels tehuis dat God aan het voorbereiden is voor iedereen die         
 een keuze maakt voor Zijn cadeau van het eeuwige leven.

  b.    Welke bouwmaterialen gebruikt Hij hierbij?
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BASIS

  c. Waarom zouden we in de hemel moeten willen komen?

  7. Maak één of meer gebouwen van willekeurige grootte en willekeurig type. Je kunt in je 
eentje werken of in teams.
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MIJN GODGods Plan om Mij te Redden

  Maak een verhalenschema waarop de volgorde van deze verhalen te zien 
is: Noach, Abraham, Mozes, Ruth, David, Daniël, Esther.1
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MIJN GOD Gods Plan om Mij te Redden

     Maak een diorama (model), gedicht of lied over één van de verhalen om iemand te laten 
zien hoe je voor God kunt leven.

  Noach

  Abraham

  Mozes

  Ruth

  David

  Daniël

  Esther

  Diorama (model)

  Gedicht

  Lied

Verhaal Project
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MIJN GODGods Boodschap aan Mij

 Maak alle opdrachten voor de badge “Bijbel III” (Bible III award)1
  1. Verdien de badge “Bijbel II” (Bible II award).

  2. Noem de boeken van het Oude Testament op, in de juiste volgorde.

  3. Vertel of speel de volgende Bijbelverhalen na:

  a. Noah

  b. Abraham

  c. Mozes

  d. David

  e. Daniël

  4. Lees of luister naar een Bijbelverhaal.

  5. Leer drie van de volgende verzen over leven voor Jezus uit je hoofd en leg ze uit:

  a. Exodus 20:11-17

  b. Filippenzen 4:13

  c. Filippenzen 2:13

  d. 1 Johannes 2:1,2
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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.1

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 wie hun favoriete Bijbelse held is (anders dan Jezus) en 
waarom.2

Naam Bijbelse Helden
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MIJN GOD

 Maak alle opdrachten voor de badge “Gebed” (Prayer).3

Gods Kracht in Mijn Leven

  1. Leg uit waarom we bidden, waar we voor bidden, en hoe we bidden. Lees Jesaja 40:31

  2. Lees Mattheüs 6:5-15, het Onze Vader.

  3. Bid gedurende één week 3 keer per dag tot God en Jezus. Lees 1 Tessalonicenzen 5:17

  4. Vertel iemand die je kent over bidden en bid samen met hem/haar.

  5. Doe 3 of meer van het volgende:

 a. Maak een gebedsverzoekkaart en vraag mensen of ze een gebedsverzoek hebben   

        en bid voor ze.

 b. Ga voor in een groepsopening of afsluitend gebed.

 c. Maak een kaart met een gebed erin en geef deze aan iemand.

 d. Stel de predikant vragen over gebed.

 e. Organiseer een gebedsontbijt voor kinderen en ouders.

 f. Maak een gebedsdagboek en kom erachter hoe God gebeden beantwoordt.

24 | Builder Werkboek
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MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven

Begin met gebed & dankzegging (duim)
Mattheüs 6:9 Bid daarom als volgt: Onze 
Vader in de hemel, laat uw naam 
geheiligd worden.

Bid om Gods wil & voor mogelijkheden 
in het werk voor Hem (wijsvinger)
Mattheüs 6:10 Laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals 
in de hemel.

Bid dat God je geeft wat je nodig hebt, 
geestelijk en fysiek (middelvinger)
Mattheüs 6:11 Geef ons vandaag het 
brood dat wij nodig hebben.

Vraag om vergeving, en bid voor an-
deren die jou slecht behandeld hebben 
(ringvinger)
Mattheüs 6:12 Vergeef ons onze schulden, 
zoals wij ook hebben vergeven wie ons 
iets schuldig was.

Bid om geloofsgroei en de kracht van de 
Geest van God om ons te leiden en te 
verlossen (pink)
Mattheüs 6:13 En breng ons niet in       
beproeving, maar red ons uit de greep 
van het kwaad.

Het Gebed
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  Stel een poster, plakboek of collage samen van dingen die je kunt doen om   
      God en anderen te dienen.

DIT BEN IK Ik Ben Speciaal

1



Builder Werkboek | 27

  1. Leg uit wat met het begrip “media” bedoeld wordt. Geef vier voorbeelden.

  2. Leer Filippenzen 4:8 uit je hoofd en bespreek drie principes die ons helpen om goede 

         gewoontes te ontwikkelen voor wat betreft lezen, kijken en luisteren..

 Maak alle opdrachten voor de badge “Mediarecensent” (Media Critic award).

DIT BEN IKIk kan Wijze Besluiten Nemen

2

“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat _______

is, alles wat __________is, alles wat _________is, alles wat _________

is, alles wat __________is, alles wat _________is, kortom, aan alles wat  

_________is en __________ verdient.”

Filippenzen 4:8
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  3. Houd een overzicht bij van de tijd die je elke dag aan de verschillende soorten media  

         besteedt. Noteer of de media christelijk of seculier zijn. Doe dit twee weken lang.

DIT BEN IK

FAMILIE A���id��n� Overzicht
Zo

n
M

aa
Di

n
W

oe
Do

n
Vr

i
Za

t
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Tijd besteed aan Media

Ik kan Wijze Besluiten Nemen
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  4. Doe één van het volgende, samen met een volwassene. Wordt dan een “mediarecensent”   

         en bespreek de inhoud ervan.

  a. televisie kijken

  b. een verhaal lezen

  c. een opname beluisteren

  5. Gebruik een televisiegids, een boekenlijst etc. bij het maken van een keuze wat je    

          komende week gaat lezen of kijken. Doe dit samen met een volwassene.

  6. Bedenk je eigen einde van een kort verhaal nadat je instructeur het begin ervan heeft  

         voorgelezen.

DIT BEN IKIk kan Wijze Besluiten Nemen
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     Maak alle opdrachten voor de badge “Verstandige Rentmeester”               
(Wise Steward award).

DIT BEN IK Ik kan Wijze Besluiten Nemen

3
  1. Zoek een Bijbelvers op waaruit blijkt wie de eigenaar van alles op aarde is.

  2. Geef een beschrijving van een verstandige rentmeester.

  3. Zoek Maleachi 3:8-10 op, lees deze tekst en geef er uitleg over.

  4. Vul je eigen tiendenenvelop en lever het in de kerk in 

         (of maak gebruik van elektronische mogelijkheden).

  5. Maak en versier een bewaarplek voor:

  a. geld om dingetjes te kopen.

  b. spaargeld.

  c. tiendengeld.

  6. Maak een poster waarop een paar van de bestemmingen van de sabbatschoolcollecte 

         getoond worden.

  7. Luister naar het verhaal van een weduwe uit de Bijbel en het kleine offer dat ze bracht.

  8. Vertel hoe en waarom verstandige rentmeesters voor hun bezittingen zullen zorgen.
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 Maak alle opdrachten voor de badge “Geheelonthouding” (Temperance award).

 1. Lees en bespreek:

 a. 1 Korintiërs 6:19,20

 b. 1 Korintiërs 3:17

 2. Vertel wat bedoeld wordt met:

  a. Misbruik van drugs

 b. Matigheid/Geheelonthouding

 3. Doe één van het volgende:

 a. Praat met een dokter/verpleegkundige, of bespreek met een andere volwassene  

         de schadelijke gevolgen van het gebruik van:

i. Tabak

ii. Alcohol

iii. Andere verslavende middelen

  b. Bekijk een film over de gevaren van één of meer soorten verslavende middelen 

                      en bespreek na afloop wat je hebt geleerd.

 4. Vertel waarom sommige mensen ertoe komen om te gaan roken, alcohol te drinken, of  

         drugs te gebruiken. Vertel hoe we er zelf voor kunnen kiezen geen verslavende middelen 

         te gebruiken.

 5. Bereid een sketch voor die anderen aanmoedigt “NEE” te zeggen en voer deze met je 

         groep uit.

 6. Maak een symbool dat staat voor anti-roken, anti-drugs of anti-alcohol, en schilder het 

          op een T-shirt. OF maak een poster waarop de gevaren van misbruik van drugs te zien  

          zijn.

 7. Zoek twee bekende personen aan die geen tabak, drugs of alcohol gebruiken en die bij 

de top van hun gebied behoren OF interview twee mensen waarvan je weet dat ze een 

gelukkig en gezond leven leiden zonder tabak, drugs of alcohol te gebruiken, en bespreek met 

hen redenen om deze dingen niet te gebruiken.

DIT BEN IKIk Kan Mijn Lichaam Verzorgen

1
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  Vertel over een manier waarop jouw familie door de tijd heen veranderd is. 

      Vertel hoe je je voelt bij deze veranderingen.

 Zoek een verhaal in de Bijbel over een familie die op de jouwe lijkt 

     (indien mogelijk).

MIJN FAMILIE Ik Heb een Familie

1

2
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    Leer hoe je een spel kunt spelen waarin iedereen van jouw familie aan 
de beurt komt om hun waardering te tonen voor elk van de andere             
familieleden.

 Maak alle opdrachten voor de badge “Familiehulp” (Family Helper award).

 1. Lees en bespreek de volgende Bijbelverzen:

 a. Filippenzen 2:14

 b. Johannes 15:12

 c. Psalm 118:7

 d. Galaten 6:9

 2. Wie is een familiehulp?

 3. Bespreek dingen die ik kan doen om een hulp te zijn.

 4. Houd 3 weken lang een overzicht bij van hoe je een hulp bent geweest..

 a. Bespreek elke week met je mentor de vooruitgang die je die week geboekt hebt.

 b. Bespreek de manieren waarop je geholpen hebt en welke je favoriet was.

 c. Bespreek op welke andere manieren je achteraf gezien had kunnen helpen.

MIJN FAMILIEFamilies Zorgen voor Elkaar

1

2

Dag 1

Week 1
Wat ik gedaan heb : Wat ik gedaan heb: Wat ik gedaan heb: Wat ik gedaan heb: Wat ik gedaan heb:

Week 2

Week 3

Week 4

Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
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MIJN FAMILIE

 5. Maak een bedankkaartje/-briefje voor je ouders/verzorgers om ze te bedanken voor alles    

          wat ze voor jou doen.

Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen
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MIJN FAMILIEMijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

 Maak alle opdrachten voor de badge “EHBO-hulp” (First Aid Helper award).3
 1. Laat zien hoe je een schaaf- of snijwond moet behandelen, en beschrijf de gevaren van   

          verband dat niet schoon is.

  2. Beschrijf wat je moet doen bij een bloedneus.

  3. Ga na welke verschillende manieren er zijn om een verband aan te leggen en maak er 

          een overzichtskaart van.

  4. Stel een eenvoudige EHBO-doos samen en leer hoe je spullen eruit kunt gebruiken.

  5. Steriliseer één van de volgende spullen en vertel bij elk ervan waarom het belangrijk is   

         dit in je EHBO-doos te hebben..

  a. Pincet

  b. Thermometer

  c. Naald

  6. Bezoek de spoedeisende hulp om te leren over een paar van de noodgevallen die ze 

         daar behandelen.

  7. Speel “ziekenhuisje” en oefen jouw vaardigheden in verband met de bovengenoemde

          noodgevallen.

  8. Beschrijf en teken het EHBO-symbool.
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MIJN FAMILIE

  9. Benoem bij welke gelegenheid Jezus EHBO verleende aan iemand die hevig   
        aan het bloeden was.

Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen
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MIJN WERELD

 Maak alle opdrachten voor de badge “Zorgzame Vriend” 

      (Caring Friend award).

 1. Leg uit hoe je een Zorgzame Vriend kunt zijn. Zoek 1 Petrus 5:7 op, lees 

deze tekst en leer ‘m uit je hoofd.

“U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.”

 2. Praat met iemand en vraag hem/haar naar het volgende:

  a. de dag en maand van zijn/haar geboorte

___________________________________________________________________________________

  b. zijn/haar lievelingsdieren

___________________________________________________________________________________

  c. twee van zijn/haar lievelingskleuren

___________________________________________________________________________________

  d. drie lievelingsgerechten

___________________________________________________________________________________

  e. vier zaken die belangrijk voor hem/haar zijn

___________________________________________________________________________________

  f. zijn/haar meest recente reis

___________________________________________________________________________________

  3. Bezoek iemand die op een gesloten afdeling zit en breng iets mee voor 

hem/haar. Gebruik de vragen onder nummer 2 als een uitgangspunt voor je 

gesprek.

  4. Vertel één van de personen onder nummer 2 of nummer 3 hoe Jezus van 

jou houdt en dat Hij ook van hem/haar houdt.

  5. Laat zien hoe je een zorgzame persoon voor je ouders kunt worden door:

  a. te helpen je kamer netjes en schoon te houden

  b. in de keuken te helpen met voorbereidingen of 

          opruimwerkzaamheden

  c. uit eigen beweging extra klusjes te doen

  6. Vertel over iets speciaals dat je voor een vriend gedaan hebt.

De Wereld van Vrienden

1
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MIJN WERELD De Wereld van Andere Mensen

 Ken je nationale volkslied en vlag en geef hier uitleg over

 Benoem de hoofdstad en de leider van je land.

2
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MIJN WERELDDe Wereld van de Natuur

    Doe alle opdrachten van een natuurbadge die je nog niet eerder hebt         
verdiend.3
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