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Bordplan
1-Zoek de Birmaanse grens met China op.
2-Wijs de provincie Yunnan aan.
3-Reken uit hoeveel kilometer het vanaf de
grens met Birma is naar de stad
Tengyueh (in kilometers).
4-Waar ontspringt de Salween-rivier?
5-Waar is in dit gebied het laagste punt?
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Verhaal
Verhaal over de boodschap die James Frase bracht, en met
name welke middelen hij hiervoor heeft ingezet.
Gebruik hierbij de volgende achtergrondinformatie.
Het uitdelen van lectuur in de streek rondom Paoshan werd
gezegend. Chinezen denken doorgaans goed en na en lectuur
was zeker in die tijd moeilijk te krijgen. Na zijn preken of in
gesprekken met mensen gaf James vaak wat lectuur aan hen of
hij liet hen er een paar centen voor geven. Meestal was dit een
vertaald Marcusevangelie of wat preken van Spurgeon.
Om dit te illustreren wil ik een voorbeeld geven. Een jongen van
zes jaar moest voor zijn vader (een banketbakker) een bestelling
bezorgen. Onderweg kwam hij langs de markt en liep langs het
tafeltje waarop James’ traktaten lagen. In de drukte lette James
niet op en de zoon van bakker Moh liet heel vlug een traktaat
van het Marcusevangelie in zijn zak glijden. Hij wist dat zijn vader
hierin geïnteresseerd zou zijn, want hij was heel intelligent en
ontwikkeld.
Toen James na een aantal jaren in deze plaats terugkwam bleek
er al iemand te zijn die direct na zijn eerste preek aangaf te
geloven in Jezus Christus. Natuurlijk stond James perplex. Toen hij
in gesprek ging met de bakker kwam hij erachter dat dit te wijten
was aan de zoon van de bakker die ervoor had gezorgd dat er
een Marcusevangelie bij zijn vader terecht was gekomen.

