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Inleiding
In deze les staat het christendom in China centraal. We kijken hoe het
vroeger was en hoe het nu is voor de christenen in China.
Dit doen we onder andere vanuit de een kinderboek van C.M. de PutterDekker: ‘De verscheurde kinderbijbel van Chi-Pin’. Verder kun je
voorafgaand of na het behandelen van dit thema ook het boek ‘Achter een
gesloten deur’ lezen, wat ook een beeld geeft over hoe er tegen het
christendom in China aangekeken wordt.
Doelstellingen
- Aan het einde van de les kunnen kinderen verwoorden wat er in China
voor christenen verboden is.
- De leerlingen kunnen minimaal drie manieren noemen, waardoor de
christenen in China toch uit Gods Woord kunnen horen: Evangelisatie,
Bijbelsmokkel, ondergrondse huisgemeenten.
- De leerlingen kunnen een relatie leggen tussen de Bijbel en de opdracht
om Gods Woord overal te vertellen en de situatie en zending in China.
Doelgroep
Groep 7/8
Is ook aan te passen voor groep 5/6.
Vakken en Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Domein: Ruimte
Kerndoel 47
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te
vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit
de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie,
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen
die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en
Zuid-Amerika.
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Informatie
Zie bronnen en achtergrondinformatie over christendom China.
Lesidee
Introductie
In het kort kijken we wat de kinderen al over China weten. Wat weten ze
al over het christendom in China? Maak eventueel een woordweb op het
bord voor het overzicht. Geef ook aan dat het nu wel makkelijker is voor
de christenen in China en dat ze nu ook een Bijbel mogen hebben, maar
dat dat een paar jaar geleden nog niet zo was en dat je het daar in deze
les over gaat hebben.
Inleiding
Als inleiding op het thema kan het boek ‘De verscheurde kinderbijbel van
Chi-Pin’ van C.M. de Putter-Dekker gelezen worden. Deze kan in de
week ervoor in zijn geheel gelezen worden, maar hieruit kan je ook een
selectie maken van een deel dat voorgelezen wordt. Denk hierbij aan de
situatie dat Chi-Pin de kinderbijbel mee naar school neemt en dat de juf
dit doorgeeft, zodat de ouders een boete krijgen.
Praat in een kring of klassikaal nog even na over dit boek. Voorbeelden
van vragen die je kunt stellen:
‘ Wat vond jij bijzonder in dit boek?’
‘ Wat viel je op?’
‘ Hoe zou jij het vinden als jij in China woonde?’
Mocht u bovenstaand boek niet hebben en hier niet meer aan kunnen komen,
dan is onderstaand boek ook te gebruiken.
Lees met de kinderen het verhaal ‘De kerk in de grot’, van Christine Vlastuin, uit
de bundel ‘De zon gaat op’. Een uitgave van de ZGG. Eventueel staan er ook
nog andere verhalen die ook over China gaan. Hier kun je er eventueel ook één
uitzoeken.
Kern
In groepjes van vier gaan de leerlingen nu zelf nadenken over het
christendom in China. Hiervoor gebruiken we de placematvorm. De
vragen die de leerlingen kunnen beantwoorden zijn de volgende:
1. Hoe zullen de christenen in China zich voelen? En waarom voelen
ze dat?
2. Op welke manieren kunnen de christenen in China Gods Woord
horen en lezen? Hoe zouden ze aan Bijbels komen, aangezien deze
in China niet verkocht mogen worden?
3. Lees Mattheus 28:19. Welke opdracht zie je hierin? Op welke
manier is dit ook in China terug te zien?
Als alle kinderen zelf deze vragen beantwoord hebben, mogen ze in
groepjes deze vragen bespreken en het gezamenlijke antwoord in het
midden zetten. Nadat dat gedaan is, bespreken we het ook nog in de klas.
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Vraag 2 en 3 hebben een overeenkomst met elkaar. Bij vraag twee zal
naar voren komen dat de Chinezen Gods Woord horen, door
evangelisten die komen, Bijbels die gesmokkeld worden en
huisgemeenten. Probeer dit ook bij de kinderen duidelijk te maken. Leg
hierbij het verband met de Bijbeltekst. De Bijbelsmokkel en het
evangeliseren is dus een opdracht vanuit de Bijbel.
Afsluiting
Betrek in een kort gesprek nog de situatie uit China tot de situatie in
Nederland.
‘Wat zijn de verschillen tussen het christendom in Nederland en in
China?’
‘Hebben de christenen in China het moeilijker dan de christenen in
Nederland?’
Probeer ook hierbij duidelijk te maken dat het in China nu toegestaan is
om een Bijbel te hebben, maar dat er nog geen openbare kerkdiensten
zijn en dat christelijk onderwijs er nog heel weinig is.
Hierbij kun je ook kijken naar Nederland. Wij hebben nog vrijheid, zou
dat zo blijven? Denk ook aan tegenstand op christenen door bijvoorbeeld
koopzondagen in te voeren.
Tijdsplanning
Introductie
Inleiding
Kern
Afsluiting
Materialen
Introductie
Inleiding

5
15
20
10

Bord
Boek ‘de verscheurde kinderbijbel van Chi-pin’
van C.M. de Putter-Dekker.

Kern

A2 papier en stiften.

Afsluiting

-
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Bronnen
Informatie over al de deelonderwerpen in deze les kunt u vinden in de
volgende bronnen:
kerkredactie. (2013, februari 2). Christenvervolging en christendom nemen in
China toe. Opgeroepen op oktober 2, 2013, van reformatorisch dagblad:
http://www.kerkindenhaag.nl/articles/view/bas-plaisier-over-groeiendchristendom-in-china-opstandige-studenten-gaan-nu-de-straat-op-voorjezus
Plaisier, B. (2013, 05 26). Weblog Bas en Henny Plaisier. Opgeroepen op 10
04, 2013, van Kerk in actie:
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Verhalen-uit-hetveld/Weblog-Bas-en-Henny-Plaisier/Een-nieuwe-kerk-in-het-Jeruzalemvan-China--b1498-1
Severance, D. (sd). Christianity.com. Opgehaald van Christianity.com:
http://www.stichtingchina.nl/?p=geschiedenis
Van Den Berg, D. (sd). Zelfstandigheid, zelfbestuur en zelfuitbreiding zijn de
drie criteria. Opgeroepen op 10 2, 2013, van Bijbelse plaatsen:
http://www.bijbelseplaatsen.nl/onderwerpen/C/China%20kerk/48/
Van Rhenen, J. (2012, 01 30). Directeur Donatus: Minder kerksluitingen dan
gedacht. Opgeroepen op 10 04, 2013, van reformatorisch dagblad:

