
Extra informatie en tips bij de filmpjes bij Duik erin! 
Alle filmpjes, verhalen en werkbladen zijn te vinden op www.hgjb.nl/duik-erin-voor-thuis  
 
 
Introductiefilmpje – door Carla Vis van www.poppenenmeer.nl 
 
Dit is een algemeen filmpje dat gedraaid kan worden om het thema ‘Duik erin!’ te introduceren bij de 
kinderen.  
 

 Dit filmpje kan ook goed als promotie, voorafgaand aan het Vakantie Bijbel Werk, gedeeld 
worden. Zet het op de site van de gemeente, deel het via de speciale VBW-Facebookpagina, 
enz.  

 Als je met een weggeeftasje gaat werken, kun je ná dit filmpje de informatie geven over het 
hoe en wat van deze tas. Plak je ‘eigen filmpje’ dan na dit introductiefilmpje.  

 
Interesse in meer van Carla Vis en Poppen en meer? 
Carla Vis van poppen en meer biedt samen met haar man Eric boeiende voorstellingen voor jong tot 
oud voor kerken, conferenties en scholen. Ze werken met prachtige (wisselende) decors, vlot spel, 
muziek, belichting en geluidseffecten. In elke voorstelling zit een duidelijke bijbelse boodschap. Kijk op 
www.poppenenmeer.nl voor de verschillende thema’s. 
 
Filmpje 1 – door Alinda en Marieke van www.jebenteenparel.nl 
 
Dit filmpje hoort bij het thema ‘Gered’. Het bijbelverhaal dat hierbij hoort is het verhaal over Mozes in 
het mandje uit Exodus 2:1-10.  
 

 Het filmpje gaat over kikkers en prinsen… en gered worden.  

 Met dit filmpje kun je vanuit de kinderwereld de overstap maken naar het bijbelverhaal. ‘Die 
ene kikker in de vijver heeft het gered als kleine kikkervisje… Mozes als kleine baby wordt ook 
gered en ook uit het water… Hoe bijzonder dat is, ga ik jullie vertellen.’ 

 Extra lijntje: ‘Mozes kan hierdoor een heel groot volk redden… zoals er uit een kikker ook heel 
veel kleine kikkervisjes komen… .’  

 Na het filmpje kun je het bijbelverhaal zelf vertellen (digitale opname/live) of laten (voor)lezen.  

 Hierna kunnen de kinderen aan de slag met een werkblad.  
 
Interesse in meer van Kindertheater Je bent een Parel?: 
Duik je mee in de Bijbel met Hannah en Nienke! In drie filmpjes gaan Hannah en Nienke samen met 
de kinderen op avontuur! Tussen de filmpjes door voeren de kinderen opdrachten uit om verder te 
komen in het verhaal. Een interactief avontuur dus! Voor kinderen thuis of met een groep. Alles binnen 
de coronarichtlijnen.  
Liever een live voorstelling? Ook dat is natuurlijk mogelijk als de dan geldende maatregelen dat 
toelaten. Kijk voor meer informatie en prijzen op www.jebenteenparel.nl. 
 
Filmpje 2 – door Carla Vis van www.poppenenmeer.nl 
 
Dit filmpje hoort bij het thema ‘Kopje onder’. Het bijbelverhaal dat hierbij hoort, gaat over het verhaal 
van Naäman die zeven keer kopje onder moet in de rivier. Dit staat in 2 Koningen 5:1-15.  
 

 Het filmpje gaat over schoon water dat vies wordt… en een professor die een oplossing weet!  

 Met dit filmpje kun je vanuit de kinderwereld de overstap maken naar het bijbelverhaal. ‘Iets 
dat vies is weer schoonmaken… dat kun je ook met een spons doen. Dat gebruik je 
bijvoorbeeld om je fiets, als deze onder de blubber zit, schoon te maken. In het bijbelverhaal 
moet Naäman zich schoonwassen. Was hij dan ook vies? En deed hij dat met een spons? 
Nou, niet echt… maar luister maar goed dat zal ik al je vragen beantwoorden!’   

 Na het filmpje kun je het bijbelverhaal zelf vertellen (digitale opname/live) of laten (voor)lezen.  

 Hierna kunnen de kinderen aan de slag met een werkblad.  
 
Interesse in meer van Carla Vis en Poppen en meer? 
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Carla Vis van poppen en meer biedt samen met haar man Eric boeiende voorstellingen voor jong tot 
oud voor kerken, conferenties en scholen. Ze werken met prachtige (wisselende) decors, vlot spel, 
muziek, belichting en geluidseffecten. In elke voorstelling zit een duidelijke bijbelse boodschap. Kijk op 
www.poppenenmeer.nl voor de verschillende thema’s. 
 
 
Filmpje 3 – door Willemijn de Weerd van www.willemijndeweerd.nl 
 
Dit filmpje hoort bij het thema ‘Stap uit je boot’. Het bijbelverhaal dat hierbij hoort gaat over Petrus 
die uit de boot stapt naar Jezus toe. Dit staat in Mattheüs 14:22-34.  
 

 Het filmpje gaat over een rode draad… De verhalen in de Bijbel laten de rode draad zien van 
Gods liefde voor mensen. Jezus heeft ook Petrus, met al zijn vragen en twijfels, op het oog. 
Zijn liefde is ook voor hem. Soms moet je daarvoor wel even uit je bootje stappen. Om het te 
zien en ontdekken.  

 Met dit filmpje kun je de overstap maken naar het bijbelverhaal. ‘In de Bijbel staan allemaal 
verhalen over Gods liefde voor jou en mij. Vandaag hoor je er ook weer eentje. Het gaat over 
Petrus, die echt bang is. Maar, hij vertrouwt ook dan op Jezus’ liefde voor hem. Luister 
maar…’ 

 Na het filmpje kun je het bijbelverhaal zelf vertellen (digitale opname/live) of laten (voor)lezen.  

 Hierna kunnen de kinderen aan de slag met een werkblad.  
 
Interesse in meer van Willemijn de Weerd? 
Willemijn geeft regelmatig voorstellingen. Bij het thema van VBW 2020 schreef ze de voorstelling: 
Duik in de Bijbel. Ook heeft ze een voorstelling over de rode draad van Gods liefde. (Bij elk christelijk 
feest heeft ze een special van deze voorstelling waarbij het gevierde feest uitgebreid behandeld 
wordt.) Een interactieve voorstelling met Bijbelverhalen, accordeon en pianomuziek en verschillende 
voorwerpen en proefjes die ons iets zullen vertellen. Willemijn spreekt ook regelmatig over thema’s 
rondom geloofsopvoeding. Voor meer informatie en/of boekingen willemijndeweerd@solcon.nl 
 

 
Filmpje 4 – door Harry Vogel van www.roodsnavel.nl  
 
Dit filmpje hoort bij het thema ‘Feest gaat door’. Het bijbelverhaal dat hierbij hoort, gaat over een 
bruiloft in Kana die in het water dreigt te vallen. Dit staat in Johannes 2:1-11.  
 

 Dit filmpje gaat over een verjaardagsfeestje… maar de taart mist... Geen feest zonder taart! 
Kan het nu wel doorgaan? Gelukkig weet Professor Roodsnavel raad…  

 Met dit filmpje kun je de overstap maken naar het bijbelverhaal. ‘Zonder taart is er geen 
feest… dat vind jij toch ook? In het verhaal gaat het over een bruiloftsfeest. Daar is natuurlijk 
ook lekker eten en drinken… Maar o help, dan is het drinken op. Kan het feest nu wel 
doorgaan? Luister maar wat er gebeurt als Jezus ook op dit feest komt.’ 

 Na het filmpje kun je het bijbelverhaal zelf vertellen (digitale opname/live) of laten (voor)lezen.  

 Hierna kunnen de kinderen aan de slag met een werkblad.  
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