
De IBB heeft als doel om de Bijbel dicht bij kinderen te brengen. Graag 
willen we dat kinderen de Bijbel lezen, begrijpen en leren toepassen in 
hun dagelijks leven.
Ook willen we kerken en gemeenten ondersteunen in het kinderwerk en 
daarom geven we o.a. Themapakketten uit. 
Deze themapakketten zijn op verschillende manieren te gebruiken omdat 
er heel veel ideeën voor de verwerking aangedragen worden. Zo zijn ze 
geschikt voor kinderkampen, vakantiebijbelclubs maar ook voor een kinderdienst op zondag.

The Storykeepers
Op dit moment zijn er 11 delen van de serie ‘The Storykeepers’ in het Nederlands gesproken op 
dvd verschenen. Het is een geweldige serie die de betekenis van het leven van Jezus voor de 
kinderen van vandaag duidelijk maakt.
Bij deze dvd serie is een handleiding verschenen waarmee je de dvd’s ook in kampen, vakantie-
bijbelclubs en kinderdiensten kunt gebruiken (het volgende deel verschijnt in 2012).

Time Quest 
* basisschoolpakket
* themapakket
Time Quest voor de basisschool is een handleiding die je kunt gebruiken als je op een openbare 
basisschool godsdienst onderwijs geeft.
Time Quest themapakket is destijds geschreven bij de Jezusfilm voor kinderen en heeft een 
evangeliserend karakter en daarom geschikt voor diverse doelgroepen.

Daarnaast zijn er twee dagboekjes met vragen, spelletjes, interessante weetjes en een gebed 
geschreven. Het boekje gebruik je eerst met de kinderen op je club. Dan geef je ze mee naar huis 
en kunnen ze er thuis mee verder. Op die manier hopen we dat kinderen leren om zelf de Bijbel 
te lezen. Er is een boekje voor 4-8 jarigen en één voor 9-12 jarigen.

Het leven van Jezus
Een Themapakket dat geschreven is bij de film: The Miracle Maker. Maar is ook heel goed zonder 
deze dvd te gebruiken. Ook bij dit boek zijn twee dagboekjes verschenen. 

Jatov
Jatov is een Bijbelstudie serie voor kids van 10-12 jaar. Kinderen worden uitgedaagd om over 
belangrijke bijbelse onderwerpen en thema’s na te denken. 
Deel 1 heeft als titel: ‘Jezus Christus leren kennen’ en gaat het over: wat is zonde, wat is geloven, 
wat betekent redding? Enzovoorts. 
Deel 2 draagt de titel ‘Groeien in geloof ‘ en behandelt bijvoorbeeld hoe je de Bijbel kunt lezen, 
hoe je dat wat je leest toepast en ook wat de vruchten van de Geest inhouden.
De titel van deel 3 is: ‘Jezus Christus dienen’ en gaat over het ontdekken van je talenten, het stelt 
o.a. kinderen de vraag wat het doel is van hun leven. Het boekje behandelt ook evangelisatie en 
zending.
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