
-Christendom in China?-  

Leerling informatie 

Inleiding 

In deze les ga je veel leren over de geschiedenis van het christendom in 

China. Maar natuurlijk moet je dan eerst weten waar China ligt, daar gaan 

we mee beginnen. Daarna gaat de meester of juf een verhaal vertellen. 

Dan moet je heel goed luisteren, zodat je het antwoord weet op de vragen 

op het werkblad. Aan het eind van de les heb jij een overzicht van de 

geschiedenis van het christendom in China. 

Maar voordat we daar mee aan de slag gaan, ga je eerst samen met je 

groepje, opzoek naar informatie over China. Door kun je de laptop voor 

gebruiken, maar ook in de atlas kun je veel informatie vinden over het 

land China. Maak gebruik van elkaar! 

 

Kern 

Er wordt een verhaal verteld over de geschiedenis van China. Bij de 

geschiedenis van China gaat het dan vooral over het christelijke geloof. 

Tijdens het verhaal ga jij proberen of je antwoord weet op de volgende 

vragen. Aan het eind van de les heb je overzicht van belangrijke 

momenten in de geschiedenis van China. 

 

1. Wat gebeurd er in 1868? 

2. Waar ligt Wenzhou en wat voor stad is het? 

3. Welke godsdienst zie je vooral in de stad? 

4. Hoe komt het dat George Scott wel voet tussen de deur krijgt? Hoe 

komt het dat de mensen wel naar hem luisteren? 

5. Wat was het gevolg van de komst van George Scott? 

De antwoorden op de vragen worden besproken: 

1. Wat gebeurd er in 1868? 

George Scott komt aan in Wenzhou. 

2. Waar ligt Wenzhou en wat voor stad is het? 

Een havenstad in het zuidoorsten van China. 

3. Welke godsdienst zie je vooral in de stad? 

Allemaal afgodentempels. 

4. Hoe komt het dat George Scott wel voet tussen de deur krijgt? Hoe 

komt het dat de mensen wel naar hem luisteren? 

Hij kleedt zich in Chinese gewaden en slippers. Hij past zich zoveel 

mogelijk aan. Doordat George Scott rustig is en zich inleeft in de 

bevolking, kan hij wat van zijn geloof overbrengen. 

5. Wat was het gevolg van de komst van George Scott? 



Na een paar jaar zijn er steeds meer gelovigen; sommige nieuwe 

gelovigen werden gedoopt en er kwamen kerken.  

 

Afsluiting 

We nemen nog een keer de tijdbalk met elkaar door. Wat zien we door de 

tijd heen in China met het christendom gebeuren? 

We gaan een video kijken die aansluit bij de volgende les. Tijdens het 

kijken van de video neem je deze vraag mee in je hoofd zodat je aan het 

eind van het filmpje een antwoord hebt op deze vraag: welke religies zijn 

er in China? 
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