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Paragraaf 1 

Ontstaan christendom in China 
China was in eerste instantie een totaal onchristelijk land. Het kwam lange tijd niet in 

aanraking met het christendom. Rond 780 na Christus kwamen de eerste zendelingen in het 

land. Dit waren Nestoriaanse zendelingen. Er verrezen tijdelijk veel kerken, maar dit 

verdween weer na een godsdienstverbod. Daarna kwamen er veel jaren later in 1300 een 

aantal monniken in China. Er ontstond veel verdeling. Ook het katholicisme werd verboden. 

Daarna kwam de eerste protestantse zendeling in China. Dit was Robert Morrison.  

Paragraaf 1.1 Protestantse zendelingen  

Robert Morrison was de eerste protestantse zendeling. Hij vertaalde de Bijbel in het 

Chinees. Hij kreeg maar enkele volgelingen, maar zette wel de eerste stap. William Burns 

trad in de voetsporen van Robert Morrison en ging verder met het verspreiden van het 

evangelie. Daarna kwam James Hudson Taylor. Hij zorgde voor een herziening van de 

Chinese Bijbel. Hij zette ook de stichting China Inland Mission op. Zo werden honderden 

Chinezen in aanraking gebracht met het evangelie. James Outram Fraser had een sterke 

drang om bij de Lisu-bevolking het evangelie te brengen. Bij de Lisu-bevolking en ook op 

andere plaatsen kwamen er duizenden mensen tot geloof.  

Paragraaf 2 

De kerk in China vandaag de dag 
Er is een kerk in China waar je naartoe mag, waar je niet om vervolgd wordt, maar deze 

kerk moet wel geregistreerd worden bij het Drie-Zelf-Beginsel. Deze kerk staat dan onder 

controle van de overheid, dat houdt in dat alle activiteiten moeten worden goedgekeurd. De 

protestantse christenen zijn hier niet bij aangesloten, omdat ze het niet eens zijn met hun 

beleid. Naast de geregistreerde kerken zijn er ook nog de huisgemeenten.  

Paragraaf 3 

De groei van het christendom  
De kerk in China groeit enorm. De overheid laat het ook toe, mits ze geregistreerd zijn en 

de kerk zich aan de regels van de overheid houdt en het beleid van de partij dient te 

eerbiedigen.  

Jaarlijks worden er een half miljoen toetreders tot de Drie-Zelf-Kerk gedoopt. Dit zijn alleen 

degene die dus bij de geregistreerde kerken zijn aangesloten. Daarnaast worden er ook nog 

velen gedoopt bij niet-geregistreerde huisgemeenschappen. Het aantal christenen in China 

wordt geschat, op betrouwbare gegevens, op een aantal tussen de 60 en 80 miljoen! China 

heeft totaal 1.340.050.000 inwoners. Dat is ongeveer 5,2 procent van de bevolking.  
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Paragraaf 3.1 Oorzaken 

De oorzaken voor de enorme groei is het werk van Gods Geest. Hij is de Grootste 

Oorzaak voor deze groei. Daarnaast komt het ook door de warme en enthousiaste 

getuigenis van de Chinese christenen: hun natuurlijk missionaire houding. Andere oorzaken 

is de desillusie van het communisme, de door Confucius geleerde goedheid van de mens en 

de platheid van het materialisme.  


