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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 ‘Helping 
Hands’-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.
‘Helping Hands’ is te vertalen als ‘Helpende Handen’,     
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:  

Helping Hands Checklist

Basisvereisten
1. Leer de Avonturiersbelofte en -wet 

uit je hoofd en maak deze je eigen.

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

3. Maak alle opdrachten voor de 
badge “Dienstbare Handen”                 
(Hands of Service).

Mijn God
1. Gods Plan om Mij te Redden

a. Maak een verhalenschema waarop 

de volgorde van deze gebeurtenissen 

te zien is: Paulus, Maarten Luther, 

Ellen White, jezelf.

b. Plan en speel een sketch of schrijf 

een nieuwsbericht over één van 

de bovengenoemde verhalen, om 

te laten zien hoe die persoon een 

geloofsheld is.

2. Gods Boodschap aan Mij

a. Maak alle opdrachten voor de (witte) 

badge “Bijbel IV” (Bible IV 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 (van buiten je 

familie) waarom ze besloten hebben 

om hun leven aan Jezus te geven 

OF verdien de badge “Stappen naar 

Jezus” (Steps to Jesus).

Dit ben ik
1. Ik Ben Speciaal

a. Maak een lijstje van enkele speciale 

interesses en vaardigheden die God 

je gegeven heeft.

2. Ik Kan Wijze  Besluiten Nemen

a. Leer de stappen van goede 

besluitvorming. Laat zien of leg 

uit hoe je deze kunt gebruiken om 

problemen uit het echte leven op te 

lossen.

3. Ik Kan Mijn Lichaam Verzorgen

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Hygiëne” (Hygiene award).

Mijn Familie
1. Ik Heb een Familie

a. Maak een familievlag of 

familiespandoek.

2. Families Zorgen voor Elkaar

a. Help mee met het plannen van een 

speciale aanbidding, avond of uitstap 

met de familie

3. Mijn Familie Helpt Me voor Mezelf te 
Zorgen

a. Maak alle opdrachten voor 

de badge “Samenwerking”               

(Cooperation award).

Mijn Wereld
1. De Wereld van Vrienden

a. Maak alle opdrachten voor de 

badge “Vroege Adventpionier”               

(Early Adventist Pioneer award).

2. De Wereld van Andere Mensen

a. Maak alle opdrachten voor de badge 

“Landenpret”(Country Fun award).

3. De Wereld van de Natuur

a. Doe alle opdrachten van twee 

natuurbadges die je nog niet eerder 

hebt verdiend.

Leiders Checklist
Basisvereisten
1. 
2. 
3. 

Mijn God
1. 

a. 
b. 

2. 
a. 

3. 
a. 
b. 

Dit ben ik
1. 

a. 
2. 

a. 
3. 

a. 

Mijn Familie
1. 

a. 
2. 

a. 
3. 

a. 

Mijn Wereld
1. 

a. 
2. 

a. 
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

‘Helping Hands’-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 ‘Helping Hands’-programma

Onderdeel Basis Basis

Mijn God

Gods Plan om
Mij te Redden

Mijn God

Gods Boodschap
aan Mij

Vereisten 

Leer de
Avonturiersbelofte uit 
je hoofd en
maak deze je eigen

Leer de
Avonturiersbelofte uit 
je hoofd en
maak deze je
eigen

a. Maak een 
verhalenschema

waarop de 
volgorde van deze 
gebeurtenissen te zien 
is: Paulus, Maarten 
Luther, Ellen White, 
jezelf.

b. Plan en speel 
een sketch of schrijf 
een nieuwsbericht 
over één van de 
bovengenoemde 
verhalen, om te laten 
zien hoe die persoon 
een geloofsheld is. 

Badge

Lezen IV
(Reading IV)

Dienstbare Handen
(Hands of Service)

Bijbel IV
(Bible IV)

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 
Zorgen

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 
(van buiten je familie)
waarom ze besloten 
hebben om hun leven 
aan Jezus te geven 
OF verdien de badge 
“Stappen naar Jezus” 
(Steps to Jesus).

a. Maak een lijstje
van enkele speciale
interesses en
vaardigheden die
God je gegeven heeft.

b. Laat jouw talent
zien en laat anderen 
erin delen door één
van de 
Avonturiersbadges te 
verdienen die
toepassingen van
persoonlijke talenten 
mogelijk maken.

Leer de stappen
van goede
besluitvorming.
Laat zien of leg
uit hoe je deze
kunt gebruiken
om problemen uit 
het echte leven op te 
lossen.

Badge

Stappen naar
Jezus
(Steps to Jesus)

Mijn Kerk
(My Church)

Hygiëne
(Hygiene)

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
Maak een
familievlag of
familiespandoek.

Help mee met
het plannen van
een speciale
aanbidding,
avond of uitstap
met de familie.
Breng aan de
groep verslag uit
van wat je 
ondernomen hebt.

Badge

Mijn Fotoalbum
(My Picture Book)

Samenwerking
(Cooperation)

Vroege
Adventpionier
(Early Adventist
Pioneer)

Afgerond
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Onderdeel
Mijn Wereld

De Wereld van
Andere Mensen

Mijn Wereld

De Wereld van
de Natuur

Vereisten

Doe alle
opdrachten van
twee natuurbadges 
die je nog niet
eerder hebt verdiend.

Badge

Landenpret
(Country Fun)

Mandenmaker
(Basket Maker)

Koningschap in
de Bijbel
(Bible Royalty)

Timmerman/-vrouw
(Carpenter)

Natuurbeheerder
(Environmentalist)

Vruchten van de
Geest (Fruits of the
Spirit)

Geoloog
(Geologist)

Leefomgeving
(Habitat)

Honingbij
(Honeybee)

Outdoor Explorer
(Outdoor Explorer)

Afgerond
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BASIS

1  Leer de Avonturiersbelofte en -wet uit je hoofd en maak deze je eigen
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 1 Samuël 1-3 in een moderne 
vertaling van de Bijbele

 Een Bijbelverhaal of boek over 
Jezuss

 Een boek over gezondheid of veiligheid Een boek over familie, vrienden 
of gevoelens

 Een boek over geschiedenis of 
zendingsposten

BASIS

Maak alle opdrachten voor de badge “Lezen IV” (Reading IV)2
 1. Toekenning aan Avonturiers die het volgende lezen, of die luisteren terwijl iemand     

anders het volgende leest (kruis aan wanneer je er één af hebt):

 Een boek over de natuur



14 | Helping Hands Werkboek   

Titel van het boek Auteur
Datum 

uitgelezen
Bestede tijd

BASIS

Gelezen
Boeken
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 1. Lees de volgende Bijbelverzen over dienstbaarheid hardop voor:

 a. Handelingen 20:35

 b. 1 Petrus 4:10,11

 c. Galaten 5:13,14

 d. Mattheüs 20:28

 e. Markus 10:44,45

  f. Filippenzen 2:1-11

 2.  Bespreek de gelijkenis die in Mattheüs 25:31-46 te vinden is. Gebruik de volgende             
          vragen in je bespreking.

 a.  Waar staan de “schapen” en de “geiten” voor volgens jou?

 b.  Welke acties zijn verschillend voor de “schapen” en de “geiten” in deze gelijkenis?

 c.  Van welke acties van “dienstbaarheid” zegt de koning dat ze “gezegend” zijn?                
         Wat zie jij als de reden waarom deze acties gezegend zijn?

 d.  Welke acties worden door jouw groep, club, sabbatschool en kerk gedaan die       
          vergelijkbaar zijn met die waar het in deze gelijkenis over gaat?

 e.  Klinkt het alsof de schapen dienstbaar zijn als “gewoonte” hebben?                      
         Hoe kunnen we ons de “gewoonte” van dienstbaar zijn eigen maken? 

 f.  Hoe voelt het om dienstbaar aan anderen te zijn?

Maak alle opdrachten voor de badge “Dienstbare Handen” (Hands of Service)3

BASIS
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BASIS

  3.  Maak een lijst van ten minste 10 dingen die ‘Helping Hands’ zouden kunnen doen om       
          dienstbaar te zijn aan andere mensen. Neem hierin zaken op die van betekenis zouden    
          kunnen zijn voor:

  a. jouw familie

  b. jouw kerkgemeenschap

  c. jouw schoolgemeenschap

  d. jouw buurt / de buurt bij jouw kerk

  e. mensen in nood

  4.  Plan één van de dienstbaarheidsprojecten die je bedacht hebt onder d. of e. van     
          de bovenstaande lijst en voer deze uit. Doe dit samen met de leiders. Breng verslag uit  
          aan je groepsleider, of als een groepsaanbiddingsmoment, over wat je gedaan hebt en  
          over hoe jij denkt dat dit verschil heeft gemaakt voor anderen en voor jezelf.
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MIJN GOD

  A.  Maak een verhalenschema waarop de volgorde van deze gebeurtenissen te zien is:

           Paulus, Maarten Luther, Ellen White, jezelf.
1

Gods Plan om Mij te Redden
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MIJN GOD Gods Boodschap aan Mij

  Maak alle opdrachten voor de (witte) badge “Bijbel IV” (Bible IV award)

  1. Zorg dat je een Bijbel in bezit hebt of er één kunt gebruiken.

  2. Haal uit een lijst de boeken van het Nieuwe Testament waarin de verhalen over Paulus      

 en de Apostelen te vinden zijn. Doe hetzelfde voor de brieven van Paulus en de Apostelen.

  3. Speel een spel of zing een lied dat je helpt om vertrouwd te raken met de boeken van   

 het Nieuwe Testament in de standaardvolgorde..

  4. Kijk naar een Bijbelkaart of moderne kaart en zoek drie steden die bezocht zijn door    

  Paulus tijdens zijn reizen.

  5. Vertel het verhaal van Paulus op weg naar Damascus (Handelingen 9), toen hij Jezus   

  ontmoette en besloot Hem te volgen, of speel dit na. Leg in jouw sketch/verhaal uit 

       waarom Paulus’ bekering (dat hij Jezus als zijn Heer aannam) zo belangrijk is voor het 

       Christendom en voor jou en je vrienden vandaag de dag.

  6. Kies één van de verhalen uit het boek Handelingen over iemand die iemand anders    

 VERTELT over Jezus. Doe één van het volgende:

 a. Breng in kaart wie de hoofdrolspeler(s) is/zijn en maak een korte geschreven 

samenvatting van het verhaal.

 b. Teken een cartoon/stripverhaal van het verhaal en laat daarin de waarde ervan 

voor ons in het hier en nu terugkomen.

 c. Bouw een driedimensionaal project waaruit de waarde van het verhaal voor het 

hier en nu blijkt.

 7. Zoek drie van de volgende Bijbelverzen over je leven aan Jezus geven op, leer ze uit je 

hoofd en leg ze uit:

  a. Handelingen 16:31

  b. Johannes 1:12

  c. Galaten 3:26

  d. 2 Korintiërs 5:7

  e. Psalm 51:10

 8. Brainstorm met je groep om tot een lijst te komen van geloofshelden die jullie 

     bewonderen. Vertel bij elke persoon op de lijst waarom je hem/haar gekozen hebt.

 9. Leer snel en zorgvuldig teksten in de Bijbel op te zoeken. Gebruik een spel of activiteit 

terwijl je deze vaardigheid leert. Stel hierbij doelen en verbeter jezelf steeds. 

2
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   A. Breng regelmatig stille tijd door met Jezus, om met Hem te praten en over Hem te leren.  
           Houd er een overzicht van bij.

MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven

3
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 GOD Gods Kracht in Mijn Leven

  B. Vraag drie personen (van buiten je familie) waarom ze besloten hebben om    
 hun leven aan Jezus te geven OF verdien de badge “Stappen naar Jezus”   
 (Steps to Jesus).

  1. Begrijp de stappen die tot redding leiden:

 • God is liefde (1 Johannes 4:8). God houdt heel veel van mij (Jeremia 31:3). God      

    houdt van iedereen (Johannes 3:16).

 • Ik ben een zondaar. Iedereen doet verkeerde dingen en is een zondaar, dus ieder- 

   een heeft redding nodig omdat zondaars voor eeuwig zullen sterven 

      (Romeinen 3:23).

 • God heeft Jezus gestuurd om te sterven zodat ik niet voor eeuwig hoef te sterven  

    (Johannes 3:16). Daarna stond Hij op als mijn Redder (1 Korintiërs 5:3,4). Wanneer 

       ik Jezus aanneem, dan zullen al mijn zonden vergeven worden (Jesaja 1:18; 

       Psalm 51:7-11; 1 Johannes 2:1,2).

 • Redding is een cadeau dat God aan mij geeft. Ik moet zelf Jezus vragen om mij     

    Redder te zijn.

 • (1 Johannes 1:12). God hoort mij als ik bid.

 • Als ik Jezus aangenomen heb, dan ben ik een nieuwe persoon geworden, iemand  

    die niet het verkeerde wil doen omdat ik van Jezus houd en Jezus van mij houdt   

    (Johannes 3:3-7; 2 Korintiërs 5:17).

 • Ik kan er zeker van zijn dat ik gered ben wanneer ik Jezus heb gevraagd mijn 

       Redder te zijn (Johannes 3:26; Hebreeën 13:5). Ik zal nog steeds fouten maken 

       omdat ik zondig ben. Maar als ik mijn zonden aan Jezus vertel, dan zal Hij mij 

       vergeven en mijn schuld volledig wegnemen (Jeremia 31:34). God wil ook dat ik   

       mijn fouten erken bij anderen die ik pijn heb gedaan (1 Johannes 1:9) en het goed   

       met ze maak (Lukas 19:8), en dat ik dan mij van de zonde afkeer (Johannes 8:11). 
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 2. Lees en bespreek met een volwassene vier van de volgende Bijbelverhalen over bekering/  

         redding.

 • De Ethiopiër bekeerd (Handelingen 8:26-40)

 • Naäman schoongewassen (2 Koningen 5)

 • Jezus houdt van kinderen (Mattheüs 19:13-15)

 • Het verloren muntje, het verloren schaap en de verloren zoon (Lukas 15)

 • Zacheüs (Lukas 19:1-10)

 • Gevangenbewaarder bekeerd (Handelingen 16:21-34)

 3. Leer Johannes 3:16, Handelingen 16:31 en 1 Johannes 1:9 uit je hoofd.

 4. Breng regelmatig stille tijd met Jezus door.

 5. Maak een persoonlijke keuze om Jezus als Redder en Heer aan te nemen. Bespreek je  

    besluit met een ouder of leider van je groep.

 • Trek je voet om op een vel papier en versier het op een manier die je leuk vindt,  

   inclusief de woorden van je belofte: Ik (jouw naam) heb vandaag (datum) met       

   (naam van een volwassen getuige) mijn eerste stappen naar Jezus genomen.

 • Laat de voet zien aan anderen (belofte als reactie naar een leider van je groep, om  

   een certificaat en badge te krijgen).

MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven
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MIJN GOD Gods Kracht in Mijn Leven

   Ik_____________   

heb vandaag________

mijn eerste stappen 

naar Jezus genomen
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  C.  Maak alle opdrachten voor de badge “Mijn Kerk” (My Church award).

  1. Leer de betekenis van 1 Korintiërs 3:16 en leer deze tekst uit je hoofd. Leer het lied 

“Lord, Prepare Me to Be a Sanctuary”.

 2. Zorg dat je de naam van je kerk (gemeente, church plant) kent, en schrijf het adres 
op. Maak met je groep een muurtekening met de kerk in het centrum en teken het 
huis van elke Avonturier in verbinding met jouw kerk. Benoem daarbij alle wegen 
en straten als een kaart naar de kerk.

 3. Wie is je predikant en wat is zijn/haar verantwoordelijkheid? Stel de volgende     

    vragen.

 a. Waarom heb je besloten om predikant te worden?

 b. Op welke leeftijd heb je besloten om predikant te worden?

 c. Is er iets in je leven gebeurd waardoor je besloten hebt dat je predikant wilde    

    worden?

 d. Kan ik predikant worden als God me roept?

 e. Hoe kan ik me voorbereiden op een leven in dienst van God?

 f.  Hoe kan ik ook nu al voor God werken?

MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven
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 4. Maak een plattegrond van je kerk. Als je kerk het volgende heeft, geef ze dan aan op je          

         kaart.

     a. Podium met kansel

 b.  Kantoor / consistorie

 c.  De ruimte van jouw sabbatschool

 d. Grote zaal waar de erediensten gehouden worden

 e.  Toiletten

 f.  Zaal waar de Avonturiers samenkomen

 g.  Ontmoetingsruimte

MIJN GOD Gods Kracht in Mijn Leven
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 5. Wat is een kerkbestuur en wat is de functie ervan?

 6. Noem 10 leden van het kerkbestuur van jouw gemeente. Welke positie(s) hebben ze?

i-

ii-

iii-

iv-

v-

vi-

vii-

viii-

ix-

x-

 7. Leg uit hoe je vanaf deze week elke week God in jouw kerk kunt helpen.

MIJN GODGods Kracht in Mijn Leven
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DIT BEN IK Ik Ben Speciaal

  A. Maak een lijstje van enkele speciale interesses en vaardigheden die God je  
         gegeven heeft.

1

“Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij 
nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de 

weg te gaan van de goede daden
die God heeft voorbereid.”

Efeziërs 2:10
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DIT BEN IKIk Ben Speciaal

  B. Laat jouw talent zien en laat anderen erin delen door één van de 
         Avonturiersbadges te verdienen die toepassingen van persoonlijke talenten   
         mogelijk maken.



32 | Helping Hands Werkboek   

DIT BEN IK Ik kan Wijze Besluiten Nemen

  Leer de stappen van goede besluitvorming. Laat zien of leg uit hoe je deze     
     kunt gebruiken om problemen uit het echte leven op te lossen.

  Stappen::

  1.  Definieer het probleem

  2.  Brainstorm over alle mogelijke oplossingen

  3.  Denk na over de consequenties voor jouzelf en anderen

  4.  Neem een besluit over een oplossing en voer deze uit

1
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DIT BEN IKIk Kan Mijn Lichaam Verzorgen

  Maak alle opdrachten voor de badge “Hygiëne” (Hygiene award).

  1. Zoek Psalm 119:11, 51:10 en 19:14 op, lees en bespreek deze teksten..

  2. Leer over persoonlijke hygiëne.

  3. Ontdek wat drie belangrijke momenten zijn voor handenwassen.

  4. Oefen met de juiste manier van tandenpoetsen.

  5. Bespreek de onderwerpen van regelmatig douchen/baden en je haar schoon houden..

  6. Hoeveel glazen water zou je dagelijks moeten drinken ?

  7. Is het belangrijk om je kleding schoon te houden?

1
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MIJN FAMILIE Ik Heb een Familie

 A. Maak een familievlag of familiespandoek.1
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B.  Maak alle opdrachten voor de badge “Fotoalbum” (Picture Book award).    
         Gebruik daarbij foto’s uit je eigen familiegeschiedenis.

1.  Maak een fotoalbum van ten minste 6 pagina’s.

2.  Alle pagina’s moeten versierd zijn..

3.  Geef een beschrijving bij elke foto in het album.

4.  Leer Joël 1:3 uit je hoofd en bespreek de betekenis ervan.

5.  Laat je fotoalbum aan anderen zien en leg je fotokeuze uit. Hielp het laten zien  

          van je fotoalbum je om Joël 1:3 te begrijpen?

MIJN FAMILIEIk Heb een Familie

“Vertel het aan je kinderen, en laten je kinderen het 
aan hun kinderen vertellen en hun kinderen aan

het volgende geslacht.”

Joël 1:3 (NBV)
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MIJN FAMILIE Families Zorgen voor Elkaar

  Help mee met het plannen van een speciale aanbidding, avond of uitstap met                   
      de familie. Breng aan de groep verslag uit van wat je ondernomen hebt.2



Helping Hands Werkboek  | 37

MIJN FAMILIEMijn Familie Helpt Me voor Mezelf te Zorgen

 Maak alle opdrachten voor de badge “Samenwerking” (Cooperation award).

  1.  Lees en bespreek Handelingen 4:32-37, Exodus 35:20-29, 

           Exodus 36:2-7.

  2.  Wat is samenwerking?

  3.  Waarom is samenwerking belangrijk in jouw familie, school en   

  kerk?

  4.  Speel een Bijbelverhaal over samenwerking na.

  5.  Zing een lied over samenwerking.

  6.  Speel een spel dat op samenwerking gebaseerd is.

  7.  Maak met je groep een knutselwerk over samenwerking.

3
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 Maak alle opdrachten voor de badge “Vroege Adventpionier” 
      (Early Adventist Pioneer award).

 1. Benoem vijf Adventpioniers en vertel iets over elk van hen.

 2. Lees een verhaal over een Adventpionier..

 3. Leer een lied uit de begintijd van het Adventisme. Leer het eerste vers uit je hoofd.

 4. Maak en proef een hoeveelheid granola; vertel wat granola met de pioniers te maken    

      heeft.

 5. Verf, batik of versier een neutrale hoofddoek of vergelijkbaar “kostuum”-onderdeel.     

     Gebruik het kostuum-onderdeel dat je hebt gemaakt om je als pionier te verkleden.

 6. Leer Openbaring 14:12 uit je hoofd.

 7. Houd een groot boek omhoog, zoals Ellen White tijdens haar visioen heeft gedaan.    

 Houd de tijd bij.

 8. Speel een Amerikaans spel van vroeger.

 9. Breng een Amerikaanse vaardigheid 

            van vroeger in de praktijk.

MIJN WERELD De Wereld van Vrienden

1
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 Maak alle opdrachten voor de badge “Landenpret” (Country Fun award).

 1. Zoek een land uit waar je meer over te weten wilt komen.

  2. Zoek de plek van het land op een wereldkaart en benoem in welk werelddeel het is   

 gelegen.

  3. Zoek, teken of achterhaal een kaart en vlag van het door jou gekozen land.

  4. Leer zes feiten over het land, bijvoorbeeld op basis van de volgende suggesties.

     a.  Teken of zoek een afbeelding van de nationale klederdracht.

     b.  Leer een lied voor de sabbat of een gewoon, seculier lied.

     c.  Beluister het nationale volkslied.

     d.  Leer om een spel voor de sabbat of een gewoon, seculier spel te spelen. 

     e.  Benoem de hoofdreliegie(s).

     f.  Verzamel een postzegel, ansichtkaart of munt.

     g.  Lees of beluister een legende, mythe of verhaal.

 5. Maak een eenvoudig kunstwerk, of kook een eenvoudig nationaal gerecht.

 6. Lees in de Bijbel hoe talen tot stand zijn gekomen bij de toren van Babel 

            (Genesis 11:1-19).

MIJN WERELDDe Wereld van Andere Mensen

2
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MIJN WERELD De Wereld van de Natuur

 5. Doe alle opdrachten van twee natuurbadges die je nog niet eerder hebt 
verdiend.3

Extra badges die voor ‘Helping Hands’ ontwikkeld zijn:

Mandenmaker (Basket Maker)

Koningschap in de Bijbel (Bible Royalty)

Timmerman/-vrouw (Carpenter)

Natuurbeheerder (Environmentalist)

Vruchten van de Geest (Fruits of the Spirit)

Geoloog (Geologist)

Leefomgeving (Habitat)

Honingbij (Honey Bee)

Outdoor Explorer (Outdoor Explorer)

Paarlen Poort (Pearly Gate)

Gebedsstrijder (Prayer Warrior)

Regenboogbelofte (Rainbow Promise)

Reporter (Reporter)

Veilig Water (Safe Water)

Gebarentaal (Sign Language)

Schaatser (Skater)

Stempelpretkunst (Stamping Fun Art)

Stappen naar Jezus (Steps to Jesus)

Tabernakel (Tabernacle)

Technologie (Technology)






