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China 
- Vertelling over leven en werk van James Hudson Taylor -   

Inleiding 

In deze les zal het a.d.h.v. een vertelling gaan over het leven en het werk 

van Hudson Taylor. Voor veel mensen is het zendingswerk zelf geen 

onbekend verschijnsel. De meeste mensen weten wel wat dit inhoudt. Maar 

de persoon James Hudson Taylor is bij velen minder bekend. Deze les wil 

daarom kinderen duidelijk maken wat het zendingswerk van Hudson Taylor 

betekende voor hem zelf, maar óók voor China.  

 

Doelstellingen 

1. De leerlingen kunnen aan het einde van de les aangeven: 

- Hoe Hudson Taylor geroepen werd voor het zendingswerk. 

- Op welke verschillende wijzen het evangelie door de Chinezen 
werd ontvangen. 

- Hoe het werk van Hudson Taylor eindigde in China. 

2. De leerlingen weten wat het is om zendeling te zijn in een land dat 

nog nooit het evangelie gehoord heeft. 

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 7/8. 

 

Vakken en Kerndoelen 

 

Oriëntatie op mens en wereld 

Domein: Mens en samenleving 

Kerndoel 38 

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen 

die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, 

en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen 

de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 

 

Informatie 

In het boek Ga voor Mij naar China, geschreven door J. Kranendonk-Gijssen 

(2013) wordt het levensverhaal van Hudson Taylor beschreven. Hierop is 

de vertelschets ook gebaseerd.  

Het boek Gods reddende kracht in China, Bob Davey(2012) geeft extra 

informatie over het land China en over Hudson Taylor.  

Het boek van Marshall Broomhall, De man die God geloofde. Gaat op de 

levensgeschiedenis van Hudson Taylor in.  

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, Ds. W. Pieters (2014) 

Bonisa zending heeft ook een vertel-cd over Hudson Taylor. 
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Lesidee 

Introductie  

U vertelt dat deze les zal gaan over een zendeling, die door God 
geroepen wordt om in een land aan de andere kant van de wereld te gaan 

preken. 

 

Inleiding  

U maakt samen met de leerlingen een woordweb met het woord 

Zendeling om de voorkennis van de leerlingen te activeren.  

 

Dit woordweb laat u tijdens het verhaal gewoon op het bord staan en u 

geeft leerlingen aan om tijdens het verhaal te letten op dingen die dit 

woordweb kunnen aanvullen. 

 

Kern 

Vertelling van het verhaal, volgens de vertelschets hieronder. 

 

Vertelschets (a.d.h.v. het boek Ga voor Mij naar China) 

Op 21 mei 1833 wordt Hudson Taylor geboren, als zoon van een 

apotheker. Het gebed wat zijn ouders, James en Amalia Taylor bidden bij 

zijn geboorte, is dat hij een zendeling mag worden. Daarbij hebben ze 

China in gedachten.  

Hudson groeit op in de apothekerswinkel van zijn vader, waar hij op 

dertien jarige leeftijd al begint. Hij wil veel weten van medicijnen en 

studeert ijverig. Als Hudson ongeveer zestien jaar is, gaat hij bij de bank 

werken om op die manier administratie en zakelijke correspondentie te 

leren. Hier gaat hij twijfelen aan de vraag: ‘Wat geloof ik nu eigenlijk?’ 

Ergens in 1849 pakt hij uit verveling een traktaat. Wanneer hij dan daarin 

leest wordt hij erdoor getroffen en geraakt: hij moet zendeling worden! 

Hudson wilde alles weten over China, daar was hij altijd al geïnteresseerd 

in. Aan zijn vader vraagt hij dingen over het land China. Hij kan zich niet 

voorstellen dat er nog nooit zendelingen naar China gegaan waren. Om 

zich voor te bereiden voor de reis naar China doet Hudson een medische 
studie en hij leert de Chinese taal. 

Op 19 september 1853 vertrekt Hudson per schip vanuit Engeland 

richting China. Het afscheid met zijn ouders is zwaar. De weersomstan-

digheden onderweg zijn vreselijk, zoals harde stormen, maar ook 

windstilheid. Onderweg maakt hij in geval van ziekten gebruik van zijn 

medische studie. Ook leert hij de Chinese taal met behulp van een 

Chinese vriend, die ook aan boord is. Op 1 maart 1854 komt het schip 

veilig aan in de haven van Shanghai. Dan is Hudson aangekomen in China, 

een land wat zo’n 239 keer groter is dan Nederland. 

Aangekomen moet Hudson eerst nog zoeken waar hij moet beginnen. Via 

allerlei mensen komt hij bij John Burdon, een predikant in Shanghai. 

Samen gaan ze evangeliseren in China. Het gebied waar ze beginnen met 

hun werk, is het gebied in de buurt van Shanghai. Daar is Hudson immers 

aangekomen per schip. Ze vertellen in de afgodstempels dat zij een God 

kennen Die sterker is dan alle afgoden die de mensen hier dienen. Naast 

evangelist is hij ook geregeld dokter. In 1858 trouwt Hudson met Maria. 

In 1860 keert hij terug naar Engeland om nieuwe krachten op te doen.  

Zending 

Evangelie 

Bijbels 

Geld 

Vijandschap 

Afgoden 

Vreemde taal 

Ver weg 

Gewoontes 
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Zo maakt hij in totaal elf reizen. Ook richt Hudson een zendingspost op: 

de China Inland Mission.  

Hudson stuit in China ook op problemen. Zo is het bijvoorbeeld wel eens 
oorlog, zodat Hudson op zijn kamer het oorlogsgeweld hoort. Ook willen 

sommige mensen geen afstand doen van de afgoden die zij dienen. Hudson 

kleedt zich ook als een Chinees, zo kan hij zich beter aanpassen aan de 

Chinese bevolking. In 1870 overlijdt zijn vrouw Maria en ook de kinderen 

overlijden. Zo staat Hudson er alleen voor. Echter, hij ervaart wel steeds 

Gods hulp en nabijheid. Later trouwt Hudson nog met een andere vrouw. 

Op 3 juni 1905 haalt de Heere Zijn knecht Hudson Taylor thuis. Hij heeft 

de Chinezen mogen voorhouden van de enige, waarachtige God. Hudson 

is 73 jaar geworden en is in China begraven. 

Hudson heeft de China Inland Mission opgericht en niet zonder resultaat. 

In 1885 waren er 163 zendelingen bij deze organisatie aan het werk, in 

1900 waren er ongeveer 800 zendelingen bij de China Inland Mission. 

Hudson Taylor heeft het zendingswerk dus met een gerust hart kunnen 

overdragen. 

 

Afsluiting 

U geeft leerlingen als eerste gelegenheid om te reageren en/of om vragen 

te stellen.  

Daarna vraagt u of de kinderen nog aanvullingen voor het woordweb 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip:  

U kunt met de 

leerlingen erop in 

gaan hoe het zou 

zijn om als 

zendeling naar 

een ver land te 

gaan. Wat voor 

spanningen en 

onzekerheden 

dat met zich 

meebrengt. 
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Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie Boek: Ga voor Mij naar China, J. Kranendonk-

Gijssen, Uitgeverij De Banier, 2013, ISBN: 

9789033699962  

 Stiften/pennen 

Inleiding  Eventueel plattegrond China 
   Smartboard 

   Stiften/pennen 

Kern    Eventueel plattegrond China 

Afsluiting  Eventueel plattegrond China 

   Smartboard 

   Stiften/pennen 

 

 

Verdieping/meer informatie 

www.bonisa.nl 
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Davey, B. Gods reddende kracht in China: De geschiedenis van het christendom 

in China. Uitgeverij Groen. 
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