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Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige geest.

Mattheüs 28:19
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Overeenkomsten scouting en 
Christendom

◦ Founder

◦ Leider als ‘voorbeeld’

◦Belichaming van de leer

◦ Leven in eer en deugd

◦Handvest voor de volgelingen



Johannes 1:1

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij 

God en het Woord was God.’



Johannes 14:6

‘Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven. Niemand kan tot de Vader komen dan 

door mij.’





Efeze 2:8-10

‘Door Zijn genade bent u nu immers gered, 
dankzij Uw geloof. Maar dat dankt u niet aan 
uzelf; het is een geschenk van God en geen 
gevolg van uw daden, dus niemand kan zich 
erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt 
tot wat wij nu zijn: In Christus geschapen om de 
weg te gaan van de goede daden die God 
mogelijk heeft gemaakt.’



Jak. 2:14-17 Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou 

dat geloof hem soms kunnen redden? Als iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten 

tekortkomt, en een van u zegt dan: “het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de 

ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met het 

geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.’



Ik zal een dezer dagen sterven en ik wil jullie een afscheidswoord schenken. 
Vergeet niet, dit is het laatste dat je ooit van mij zult horen, overdenk het 
dus goed. Ik heb een heel gelukkig leven gehad en ik wil dat ieder van jullie 
ook zo’n gelukkig leven heeft.

Ik geloof dat God ons op deze wereld gezet heeft om gelukkig te zijn en van 
het leven te genieten. Geluk dat verkrijg je niet door rijk te zijn, ook niet 
door enkel succesvol te zijn in je loopbaan, en ook niet door genotzucht.

Door de natuur te bestuderen zal je zien hoe God de wereld heeft geschapen 
met mooie en wonderlijke dingen waar je vreugde aan kunt beleven. Wees 
tevreden met wat je hebt en maak er het beste van. Bekijk de zaken vanuit 
hun zonnige kant, niet de donkere.

Maar de echte weg om gelukkig te worden is door geluk uit te delen aan 
andere mensen. Tracht deze wereld een beetje beter achter te laten dan je 
hem hebt aangetroffen. God helpe jullie dat te doen.

Jullie vriend, Robert Baden Powell



Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die 
leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. 

Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar 
zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het 
begin en het einde. 

Ik sta voor jouw deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal ik binnenkomen, en wij zullen samen eten.

Laat wie luistert zeggen; kom! Laat wie dorst heeft komen; laat wie 
dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Jullie Vriend, Redder en Verlosser, Jezus Christus


