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i. Doe mee aan een training voor het geven 

van Bijbelstudies en geef 12 Bijbelstudies 

aan een jeugdige. 

j. Schrijf tenminste een nieuw kind in voor de 

Avonturierclub of Padvinderij.  

k. Volg een korte Colportagetraining en verk-

oop in groepsverband of met een colporteur 

tenminste 10 boeken. 

6— Fitheid en Leefstijlontwikkeling  

1. Participeer in een persoonlijk lichamelijke 

fitheidsplan door een van de volgende te 

doorlopen: 

a. Door je eigen trainingsprogramma voor 

tenminste drie  maanden te doorlopen. 

b. Het fitnesplan van de AJV zilver award te 

doen. Indien je die al doorlopen hebt, doe 

dan die van het AJV gouden award.   

7—Documentatie  

1. Het Meester Gidsen Curriculum moet bin-

nen een en drie jaar worden afgerond.  

2. Alle Meester Gidsen moeten een portfolio 

nahouden van hun vorderingen en op-

drachten.  

3. Het doen van de opdrachten en het af-

tekenen geschiedt onder supervisie van de 

Zendings Jeugd – Padvinder – of Avonturi-

erleider, of een Meester Gids door hem 

aangewezen.  

Meester 
Gidsen 
Studie 
Rapport  
Voor Avonturiers  en 
Padvinderbediening 

 
2016 vereisten 

Naam:  3. Neem deel aan een seminar over de ontwikkeling 

van het kind tussen 6 -15 jaar.  

4. Doe een 2 uur durende observatie van Avonturiers of 

Padvinders en maak een verslag van hun interactie 

met elkaar. 

5. Woon een seminar bij over het straffen. 

5— Leiderschapsontwikkeling  

1. Lees een boek over Leiderschapsontwikkeling: 

a. Ellen White over leiderschap  

b. Of een ander boek dat wordt goedgekeurd door de 

Zendings Jeugdleider/Padvinderleider of door hem 

aangewezen Meester Gids.  

2. Demonstreer je leiderschap door het volgende te doen: 

a. Ontwikkel en hou drie creatieve aanbiddingsdiensten 

voor kinderen en of tieners. 

b. Participeer als leidinggevende in samenwerking met 

de kinder/jeugdclub in een activiteit van de kerk of 

zending 

c. Onderwijs drie Avonturiers onderscheidingen of twee 

Padvinder onderscheidingen 

d. Assisteer in de planning van een veldtrip voor een 

groep Avonturiers, Padvinders of Sabbat Schoolklas 

e. Wees een actieve Avonturier, Padvinder, of Sabbat 

School staflid voor tenminste 6 maanden en woon 

75% van de stafvergaderingen bij.  

f. Schrijf je persoonlijke doelen die jij zou willen bereik-

en met jou bediening.  

g. Neem deel aan een lekenpredikerstraining en assist-

eer in het plannen van een evangelisatiecampagne.  

h. Preek tenminste een keer in een jeugd evangelisa-

tiecampagne.  

Hierbij verklaart ondergetekende dat de 

kandidaat__________________________ 

het Meester Gidsenprogramma suc-

cesvol heeft afgerond en mag worden 

geinstalleerd.  



g. Hoe een creatieve en effectieve aanbiddingsdienst 
voor te bereiden. 

h. Principes van Jeugd –en Kind evangelisatie 

i. Hoe leid ik een kind tot Christus. 

j. Je geestelijke gave begrijpen. 

2. Woon een seminar bij over  Risicomanagement dat 
gericht is op Avonturiers en Padvinder activiteiten. 

3. Woon een seminar bij over Kindermisbruik Preventie. 

4. Verdien de volgende onderscheidingen: 

a. Christelijke verhalen vertellen. 

b.  Kampvaardigheden 1- 4 

c.  Basis Drill en Marcheren 

d.  Knopen  

e.  Vuren  

5. Verdien twee nieuwe onderscheidingen uit de onder-
staande lijst en een onderscheiding die door de Zending 
of Kerk wordt vereist. 

a. Crisis Interventie 

b. Voeding  

c. Vlaggen  

6. Wees in het bezit van een Eerste Hulp en Re-

animatie Certificaat van het Rode Kruis of een 

bevoegd persoon. 

7. Assisteer Avonturiers of Padvinders door hun 

klassen tot hun installatie of geef een half jaar 

lang Sabbat School les aan kinderen van 6-15 

jaar. (Kandidaten onder 18 jaar onder begeleiding 

van een volwassene).  

4— Kinderontwikkeling  

1. Lees het boek ‘Hoe leid ik mijn kind’ en maak 

een A4 verslag  van wat jij eruit hebt geleerd. 

2. Lees het boek ‘Boodschappen aan jonge 

mensen’ en maak een A4 verslag. 

Meester Gidsen Vereisten 

1— Voor Vereisten  

1. Wees een gedoopt lid van het Kerkgenootschap 
van de Zevende-dags Adventisten. 

2. Beschik over een aanbevelingsbrief van je kerk 
waarin staat dat je goed staat aangeschreven. 

3. Heb de leeftijd van 16 jaar om de Meester Gidsen 
opleiding te volgen en wees tenminste 18 jaar bij 
de afronding. 

4. Wees in het bezit van de Basis Staf Training Cer-
tificaat en wees voor tenminste een jaar actief 
betrokken in een van de volgende gebieden:  

A. Avonturiersclub 

B. Padvindersclub 

*Het is handig als een Meester Gids in training in beide 
clubs mee helpt. 

2—Geestelijke Ontwikkeling 

1. Lees of luister naar het boek ‘Schreden naar 
Christus’ en maak daarvan een A4 pagina samen-
vatting waarbij je aangeeft wat voor voordeel je 
hebt gehad bij het lezen.  

2. Doorloop een ochtendwijding serie Encounter 1 of 
een Bijbelleesplan van een jaar die de vier evan-
geliën behandelen en lees de Wens der Eeuwen. 

3. Doe een van de volgende:  

a. Hou voor tenminste vier weken een 
wijdingsdagboek op na waarin je aangeeft wat je 
uit de wijdingen geleerd hebt, en geef aan hoe je 
geestelijk groeit.  

b.  Neem deel aan een seminar over Persoonlijke 
Discipelschap. 

4. Verdien de Padvinder Evangelisatie Award. 

5. Maak een samenvatting van twee paragrafen van elk 
van de 28 fundamentele geloofpunten van de Ad-
ventkerk. 

6. Doe een presentatie over vier van de geloofspunten. 
Het gebruik van creatieve media wordt aangemoedigd.  

a. Schepping 

b. Redding 

c. Groeien in Christus 

d. Het Overblijfsel en haar zending 

e. Doop 

f. Geestelijke gaven en Bedieningen. 

g. De Geest der Profetie. 

h. De Sabbat. 

i. De dienst van Christus is het Heiligdom. 

j. De Wederkomst van Christus 

k. Dood en Opstanding 

7. Verdiep je in kerkgeschiedenis door het volgende af 
te maken:  

a. Verdien de Advent Kerkgeschiedenis onder-
scheiding 

b. Lees een boek over de Zevende-dags Adventisten 
Jeugdbediening zoals: 

i) The Pathfinder Story by Robert Holbrook. 

ii)  ii. We are the Pathfinders Strong: The First Fifty 
Years by Willie Oliver with Patricia Humphrey 

iii)  Of een ander boek dat door de Zendings Jeug-
dleider/Padvinderleider of diens aangewezen 
Meester Gids vertegenwoordiger wordt 
goedgekeurd.  

9. Woon een seminar bij en maak daarvan een verslag 
van 2 pagina’s over de standaard menselijke tempera-
menten (persoonlijkheden).  

3—Vaardighedenontwikkeling  

1. Woon een seminar bij over de volgende tien 
onderwerpen: (Elk seminar moet 75 minuten duren) 

a. Hoe een christelijke leider te zijn en Leiderschap-
svaardigheden.  

b. Visie, Missie en Motivatie. 

c. Communicatie Theorieën en Luister Technieken. 

d. Praktische Communicatie Normen 

e. Onderwijstechnieken en leerstijlen begrijpen. 

f.  Creativiteitsontwikkeling  


