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Bijbel.  

2. Lees de 13 doopgeloften van de 

Zevende-dags Adventisten en vertel 

waarom ze elk belangrijk zijn.  

3. Doe mee aan een fietsen rally en maak 

een verslag.  

4. Doe mee aan een monumenten hike.  

Gevorderde  

Voorgesteld wordt dat degenen die het 

werk voor gevorderden wensen te doen, in 

de gidsenklasse, de volgende vereiste 

doen, die gelijk zijn aan de helft van de 

vereisten voor het AJV-zilver award plan. 

Indien zij de gevorderde vereiste voor 

Reizigers doen, zal dit de kandidaat recht 

geeft op de AJV-zilveren medaille.  

 

Padvinderij 
Gidsklas 
Vereistenblad voor installatie 

 

Naam:  Hand. Instructeur_________________ 

Datum __________________________ 

Buitenshuis Leven 

 1. Maak met een groep van tenminste 4 per-

sonen, waarvan 1 volwassen counselor moet 

zijn, een trektocht van 25 km. in een platte 

landsbosgebied waarbij 2 avonden in de 

openlucht of in een tent doorgebracht wordt.  

2. Zuiver 1 liter water uit de natuur.  

3. Doe een E.H.B.O. examen voor Gids. 

Hand. Instructeur__________________ 

Datum ___________________________ 

Kampeer – en overlevingsvaardigheden 

1. Leg 5 verschillende vuren aan en beschrijf 

hoe ze gebruikt worden.  

2. Bereid een kampmaaltijd zonder kookge-

rei. 

3. Maak een knopen bord met tenminste 20 

verschillende knopen. 

4. Ken 5 soorten sjorringen 

5. Pionier een tent waarin 3 hangmatten gebon-

den kunnen worden.  

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum_______________________________ 

Levensstijl verrijken 

1. Doe mee aan een Bijbel onderstreping-

sprogramma over de inspiratie van de   

Hierbij verklaart ondergetekende dat de kan-

didaat__________________________ de 

Vriendklas succesvol heeft afgerond en mag 

worden geinstalleerd.  

Dtum:______________________________ 

Om de Gidsklas te doen moet je: 

1. 15 jaar oud zijn en/of in de 3° mulo 
zitten of iets daaraan gelijk.  
2.  Een actief lid vạn dę Padvinderij 
zijn. 
3.  Het AJV-motto  kennen. 
4.  Lees het boek ‘Boodschappen voor 
de Jeugd’. 
5.  Selecteer en lees 3 boeken naar 
keuze uit de lijst van tiener boeken 
club. 
 
 
Hand. Instructeur__________________  
Datum___________________________ 



3. Voltooi de Nutriënten onderscheiding 

en leid een groep bij het maken van hun 

lichamelijke fitheid onderscheiding. 

Hand. Instructeur ________________ 

Datum _________________________ 

Organisatie en Leiderschapsontwikkeling 

1. Bereid na discussie een schema voor 

over kerkorganisatie met speciale 

aandacht voor de Inter-Amerikaanse 

divisie. 

2. Bezoek een door de kerk gesponsord 

10-uren Basis Padvinders Staf Train-

ing. 

3. Plan en onderwijs tenminste 2 vereis-

ten in een padvindersklas. 

Hand. Instructeur_________________ 

Datum__________________________ 

Natuur Studie 

1. Lees het verhaal over Jezus’ kinder-

jaren in de “Wens der Eeuwen” 

hoofdstuk 7. Wat kan je zeggen over 

de rol die de natuur heeft in de lessen 

die Hij leerde?  Vertel een zelfge-

maakte gelijkenis met iets uit de natu-

ur.  

2. Voltooi een van de volgende onder-

scheidingen: (a) Ecologie, (b) Natu-

urbescherming. 

 

Gidsklas Vereisten 

1. Bespreek hoe de christen de gaven 

van de Geest kan bezitten zoals 

beschreven door Paulus in zijn brief 

aan de Galaten. 

2. Bekijk het audio/visueel materiaal 

over de heiligdom diensten in het 

Oude Testament en discussieer hoe 

het verwijst naar het kruis en de per-

soonlijke bediening van Jezus. 

3. Lees drie verhalen over Adventisten 

Pioniers. Vertel deze verhalen tijdens 

een padvinder club dag, Jeug-

dvereniging of Sabbat School.  

4. Bezit een geldig gedenkverzen cer-

tificaat. 

Hand. Instructeur_________________ 

Datum__________________________ 

Gemeenschapsdienst 

1. Help als groep of individu in de or-

ganisatie van en participeer in een 

van de volgende activiteiten; a. 

Breng een vriendschappelijk bezoek 

aan een bedlegerige of aan huis-

gekluisterde, b. Adopteer een per-

soon of gezin in nood en assisteer 

ze, c. Elk andere evangelisatie pro-

ject naar jou keuze dat goed gekeurd 

is door je counselor. 

2. Participeer in een discussie over 

getuigen naar andere leeftijdgenoten 

en zet enkele van de richtlijnen in de 

praktijk. 

Hand. Instructeur ___________________ 

Datum_____________________________ 

Vriendschapsontwikkeling 

Stel in groepsdiscussie en door persoonlijk 

navraag een onderzoek in naar je houding 

tegen over twee van de volgende 

onderwerpen.  

 Beroepskeuze.  

 Seks en verkering  

  Zedelijk gedrag  

  Partner keuze  

Hand. Instructeur___________________ 

Datum____________________________ 

Gezondheid en Fitheid  

1. Bereid een programma over de wet en 

gezondheid voor en presenteer het aan 

kinderen van de lagere school 

2. Voltooi een van de volgende: 

a. Schrijf een gedicht of een artikel over  

gezondheid en matigheid. 

b.  Organiseer als individueel of als groep 

een FUN Run of soortgelijke activiteit en 

neem deel daaraan.  

c. Discussieer en maak een verslag van je 

trainingsprogramma in voorbereiding op 

deze dag. 


