De godsdienst van de Lisu
Leerling informatie
Inleiding
De meester/juf heeft op het bord ‘Godsdiensten in de wereld’ geschreven.
Weet jij welke godsdiensten er allemaal in de wereld zijn? De vorige keer
hadden we het over de Lisu. Vroeger had de Lisu een natuurgodsdienst.
Wat is een natuurgodsdienst?
Kern
De juf/meester vertelt over de godsdienst van de Lisu. Vroeger geloofden
de Lisu in demonen en geesten. Ze deden daarom soms hele enge dingen.
Zo gingen ze een ladder met zwaarden op om vervolgens met de geesten
te gaan praten. Soms maakten ze kettingen heet in het vuur en deden die
om hun nek. Ze dachten dat dat wel kon, omdat ze toch wel gereinigd
waren. Gelukkig zijn er ook evangelisten gekomen bij de Lisu om het
Evangelie van Jezus te verkondigen. Zo kwam James Outram Fraser bij de
Lisu om het Evangelie te vertellen. Dat is natuurlijk niet makkelijk als je
niet met elkaar kunt communiceren, omdat jullie een andere taal hebben.
Stel jezelf dat eens voor! Je kent allebei niet dezelfde taal! Gelukkig
kwamen er wel heel veel mensen tot bekering, hoewel ze soms ook weer
terug keerden naar hun oude godsdienst.
Ook broeder Lee kwam bij de Lisu het Evangelie vertellen. Hij zag de
armoede en vond dat zo erg. Hij wilde eigenlijk dat de mensen beter
bereikbaar zouden zijn, zodat er wat aan die armoede gedaan kon
worden. Hij wilde graag dat er een brug werd gebouwd. Die brug is er ook
gekomen.
Tegenwoordig helpt Bonisa Zending nog steeds de mensen van de Lisu.
Deze stichting helpt groepen mensen in China en dus ook de Lisu. Ga nu
met degene die naast je zit naar hun site: www.bonisa.nl en zoek op wat
de stichting doet bij de Lisu. Wat zijn hun projecten?
Dat bespreken we dan ook weer met elkaar. Is het zinvol, dat er zulke
projecten worden gedaan bij de Lisu?
Afsluiting
Je krijgt nu een vel papier. Bovenaan schrijf je het woord ‘Godsdienst’. Je
maakt twee kolommen. Bij de ene kolom schrijf je ‘vroeger’ en bij de
andere zet je ‘nu’. We hebben het nu de hele tijd gehad over de
godsdienst van de Lisu. Wat was kenmerkend voor de godsdienst van
vroeger bij de Lisu? Wat gebeurt er nu op het gebied van godsdienst bij
de Lisu? Wat doen ze er aan godsdienst?

Daarna bespreken we Markus 16 met elkaar. Daar staat ook iets over
evangeliseren. Jezus geeft daar de opdracht aan de discipelen om te gaan
evangeliseren aan alle volken van de aarde. Daar horen de Lisu-mensen
dus ook bij.
Bedenk samen met je buurman of buurvrouw wat deze opdracht betekent
voor jou. Wat zou jij kunnen doen aan evangeliseren? Dit bespreken we
ook nog met de klas.

