
Christenen voor Christenen 

Leerkracht handleiding 

Inleiding 

In de eerste les is er al stilgestaan bij het leven van Robert Morrison. De 

vorige les is er meer gekeken naar de Bijbel in onze taal. Deze afsluitende 

les zal er weer stilgestaan worden bij het werk van Robert. Er zal vooral 

gekeken worden naar wat er nu nog over is van zijn werk.  

 

Doelstellingen 

Aan het einde van de les weten/kunnen de leerlingen: 

- Weten de leerlingen hoe het christendom in China er voor staat.  

- Weten de leerlingen wat het beste wapen is tegen 

christenvervolging.  

- Weten de leerlingen wat er over is gebleven van het werk door 

Robert Morrison gedaan.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 5/6/7 

 

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. 

kerndoel 49: De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding 

van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, 

energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, 

tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 

 

Informatie 

Zie kopje bronnen.  

 

Lesidee 

Introductie 

Om een duidelijke link te leggen tussen de voorgaande lessen en deze les 

kunt u het best beginnen met de informatie uit de vorige twee lessen. U 



loopt nog even door de tijdlijn van Morrison heen. Daarna bespreekt u wat 

er allemaal komt kijken bij een vertaling. Hoe moeilijk moet het dus voor 

hem zijn geweest. Maar wat is er vandaag de dag nog allemaal te vinden 

van zijn werk? 

 

Inleiding 

Laat een plaatje zien met de gedenksteen die is opgericht ter gedachtenis 

aan Robert Morrison. De tekst (vertaald) die er op staat is: 

Gewijd ter herinnering aan Robert Morrison, de eerste protestantse 

zendeling in China. Waar, na 27 jaar succesvolle dienst in het koninkrijk 

van de gezegende Verlosser, hij rust in Christus. Gedurende deze periode 

stelde hij een Chinees woordenboek samen en hij publiceerde dit boek 

ook, waarna hij gedurende verschillende jaren alleen gewerkt heeft aan 

een Chinese versie van de Heilige Schrift. Hij werd gespaard en zag dat de 

Bijbel compleet was en wijd verspreid werd onder hen voor wie hij 

bestemd was. Hij is geboren in Morpeth in Northumberland op 5 januari 

1782, naar China uitgezonden door de London Missionary Society in 1807, 

was vijfentwintig jaar lang Chinees vertaler voor de Oost-Indische 

Compagnie en stierf in Canton op 1 augustus 1834 

Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, 

opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen.  

 

Kern 

Als je zo kijkt naar het werk dat hij heeft mogen doen, zou je denken dat 

het in China niet moeilijk is om christen te zijn. Helaas is het zo dat 

christenen het steeds moeilijker krijgen.  

 

Is er dan eigenlijk niks meer terug te vinden van de periode waarin 

Morrison leefde?  

U kunt de kinderen zelf informatie op laten zoeken. Het is ook mogelijk 

om een gastspreker van Bonisa uit te nodigen.  

Tijdens de kern is het belangrijk dat de leerlingen een duidelijk beeld 

krijgen over wat er nu nog te vinden is aan christelijk geloof in China. Is 

dat allemaal te danken aan Robert, of heeft God ook op andere manieren 

gewerkt.  

 

 

 

Afsluiting 



Blik samen met de leerlingen terug op de afgelopen lessenserie. Wat 

hebben ze geleerd. Laat de kinderen dit individueel in twee minuten 

opschrijven.  

Bespreek daarna wat ze nog graag zouden willen weten. U kunt hier 

eventueel nog een les over geven.  

Bespreek wat u met de kinderen kunt doen voor de mensen in China. Het 

belangrijkste is het gebed, want het gebed van de rechtvaardige vermag 

veel, omdat er kracht aan verleend wordt.  

Open Doors biedt u een bidkalender aan. U kunt elke dag bidden of 

danken voor mensen die te maken hebben met christenvervolging. Een 

mooi idee om elke dag specifiek voor iemand te bidden.  

 

Tijdsplanning 

Introductie   5 minuten 

Inleiding   5 minuten 

Kern     30 minuten 

Afsluiting   15 minuten 

 

Materialen 

Beschrijf per lesonderdeel welke materialen er nodig zijn. 

Introductie   > tijdlijn Robert Morrison 

Inleiding    > plaatje met gedenksteen  

Kern     > eventueel gastspreker  

      > eventueel computer  

Afsluiting   > Bidkalender  

 

Bronnen 

www.bonisa.nl  

 

Verdieping/meer informatie 

Hoe gaat het met de kerk in China? 

Robert Morrison is in 1834 overleden na een leven waarin hij heel de Bijbel en de 

catechismus in het Chinees heeft vertaald. Maar wat is er nu nog terug te vinden van al 

zijn werk? Na de Culturele Revolutie onder de leiding van Mao Zedong zijn alle 

kenmerken van religies met de grond gelijk gemaakt. Ook op christelijke gebied is er 

weinig overgebleven. Zou Gods werk door middel van Robert Morrison dan allemaal voor 

niets zijn geweest? Nee, zeker niet. Gods werk gaat door en Bonisa mag er onderdeel 

van uitmaken.  

  

http://www.bonisa.nl/


Bijlage  

 

Gedenksteen Robert Morrison  

 

Gewijd ter herinnering aan Robert Morrison, de eerste protestantse zendeling in 

China. Waar, na 27 jaar succesvolle dienst in het koninkrijk van de gezegende 
Verlosser, hij rust in Christus. Gedurende deze periode stelde hij een Chinees 

woordenboek samen en hij publiceerde dit boek ook, waarna hij gedurende 
verschillende jaren alleen gewerkt heeft aan een Chinese versie van de Heilige 
Schrift. Hij werd gespaard en zag dat de Bijbel compleet was en wijd verspreid 

werd onder hen voor wie hij bestemd was. Hij is geboren in Morpeth in 
Northumberland op 5 januari 1782, naar China uitgezonden door de London 

Missionary Society in 1807, was vijfentwintig jaar lang Chinees vertaler voor de 
Oost-Indische Compagnie en stierf in Canton op 1 augustus 1834. 

‘Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat 

zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen.’ 


