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China 
- Vertelling over James Hudson Taylor -   

Inleiding 

Zending is een moeilijk begrip voor de kleuters. Aan de hand van een 

verhaal kan het duidelijker worden wat het precies is. Deze les neemt de 

kinderen mee in een vertelling over James Hudson Taylor, een man die veel 

zendingswerk heeft gedaan in China.  

 

Doelstellingen 

De leerlingen weten aan het einde van de les wat een zendeling 

doet.  

De leerlingen weten hoe Hudson Taylor ervoor zorgde dat mensen 

naar hem luisterden. 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 1/2. 

 

Vakken en Kerndoelen 

 

Oriëntatie op mens en wereld – domein Mens en Samenleving 

Kerndoel 38: 

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de 

Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze 

leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de 

samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 

- verschillen voortkomend uit sekse, cultuur, leeftijd 

- gebruiken/leefgewoonten 

 
Informatie 

In het boek Ga voor Mij naar China, geschreven door J. Kranendonk-

Gijssen (2013) wordt het levensverhaal van Hudson Taylor beschreven. 

Hierop is de vertelschets ook gebaseerd. Het boek Gods reddende kracht 

in China, Bob Davey(2012) geeft extra informatie over het land China en 

over Hudson Taylor. Het boek van Marshall Broomhall, De man die God 

geloofde. Gaat op de levensgeschiedenis van Hudson Taylor in. 

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, Ds. W. Pieters (2014) Bonisa zending 

heeft ook een vertel-cd over Hudson Taylor. 

Colofon 

 

Vertelling over 

James Hudson 

Taylor 

 

Les voor groep 

1/2 

 

30-35 minuten 

 

Zendingsverhaal/

kerkgeschiedenis 

 

 



  

Lesidee 

Introductie  

U vertelt dat deze les zal gaan over een man die door de Heere is 

geroepen om te gaan vertellen over God in een land aan de andere kant 

van de wereld.  

 

Inleiding  

Praat samen met de kinderen over het woord: zendeling. Wat houdt het 

in? Wat weten kinderen hiervan? Het doel is om de voorkennis van de 

kinderen te activeren.  

 

Kern 

Vertelling volgens de vertelschets zoals die in de Bijlage staat.  

 

Afsluiting 

Geef de kinderen de gelegenheid om te reageren en/of vragen te stellen.  

Stel nu nog eens de vraag: Wat is een zendeling: 

 

Tip: 

 

U zou met de 

kinderen kunnen 

praten over reizen. 

Hudson Taylor deed 

dat met de boot, 

maar hoe zou het 

nog meer kunnen? 
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Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie geen 

Inleiding  geen 

Kern    eventueel plaat van Hudson Taylor   

Afsluiting  geen 

 

Verdieping/meer informatie 

www.bonisa.nl Pieters, W. (2014) Onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid, uit het leven van J. Hudson Taylor. 

Uitgegeven door Stichting Bonisa Zending Kranendonk-

Gijssen, J (2013). Ga voor Mij naar China: Het leven en 

werk van Hudson Taylor. Uitgeverij De Banier. Davey, B. 
Gods reddende kracht in China: De geschiedenis van het 

christendom in China. Uitgeverij Groen. Broomhall, 

Marshall. De man die God geloofde. Uitgeverij Veenman 
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Introductie/ 1 min 

Inleiding 5 min 

Kern   20 min 

Afsluiting 5 min 



 

 
 

  
Bijlage: Vertelschets 

 

Op 21 mei 1833 wordt er een baby’tje geboren bij de familie Taylor. Ze 

noemen hem James Hudson. Zijn ouders zijn heel blij met hem en ze 

danken God. Maar dat niet alleen, ze bidden ook tot God of Hij James wil 

roepen en of Hij hem zendeling wil maken. Want de ouders van James 

wisten dat in een land heel ver van thuis hulp nodig was. Daar wisten 

mensen niet van de Bijbel. Daar waren mensen nodig die hen dat gingen 

vertellen. De ouders van James wilden dat hij dat later zou gaan doen als 

hij groot was geworden.  

De papa van James was een apotheker. Hij verkocht medicijnen aan zieke 

mensen. James mag hem gaan helpen. James helpt in de winkel en hij leert 

heel veel over de medicijnen die daar staan. Hij leert wat de medicijnen 

precies doen en bij welke ziekte hij welk medicijn moet gebruiken.  

Als James ouder wordt, gaat hij zoeken. Hij wil niet altijd in de apotheek 

blijven werken. Hij wil meer doen.  

James is 17 jaar oud als hij wordt geroepen door de Heere. James mag 
geloven dat de Heere een plan voor hem heeft. Hij moet als zendeling 

naar China gaan. God heeft het gebed van de ouders van James verhoort! 

James voelt in zijn hart dat hij naar China moet gaan om over de Heere te 

vertellen en om mensen daar te helpen!  

James leert nog meer over medicijnen en hij leert ook de Chinese taal.  

En dan is hij er klaar voor. Hij stapt op de boot naar China. Als wij nu 

naar China zouden gaan, zouden we in het vliegtuig stappen en zouden we 

zo in China zijn, maar in James zijn tijd kon dat niet. Hij moest met de 

boot. Op die boot zat hij geen uur, geen dag, geen maand, maar wel 6 

maanden lang. Een half jaar! En het was geen tocht waarbij de zon altijd 

scheen. Er waren stormen, maar ook dagen dat er helemaal geen wind 

was, waardoor je niet vooruit kwam. Het was een moeilijke reis.  

Maar uiteindelijk kwam James aan in China en ging aan het werk. Maar het 

ging niet makkelijk. De mensen keken hem daar raar aan. Elke keer weer 

als James probeerde te vertellen over de Heere, liepen de mensen weg. 

Alsof hij een vreemdeling was. Iemand die er niet bij hoorde. Dat was ook 

zo. Want James kwam uit Engeland, niet uit China. De mensen daar 

vonden hem vreemd, met zijn vreemde kleding, vreemde haar en andere 

taal. Zij deden en spraken anders. Zij droegen andere kleren en droegen 

hun haar anders en praatten anders dan James. James moest een manier 

vinden waarop de mensen toch naar hem wilde luisteren. Want wat hij te 

vertellen had, moest iedereen horen. De boodschap van de Heere is toch 

het belangrijkste wat er verteld moet worden?  

Na lang nadenken wist James de oplossing. Als hij zich net zo aankleedde 

als de mensen in China, en zijn haar net zo droeg als zij dat deden, dan 

zouden ze misschien wel naar hem willen luisteren. James deed het, en 

jawel hoor. Nu wilden de mensen wel naar hem luisteren. Hij kon 

eindelijk vertellen over de Heere. Want daarvoor was James naar China 

gegaan. Hij was nu geen vreemdeling meer. Hij zag er nu net zo uit als de 

mensen uit China.  

Maar zich net zo aankleden als de mensen in China was niet voldoende. 

James had in Engeland wel de Chinese taal bestudeert en geleert om in 

het Chinees te praten, maar dat was niet genoeg.  
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In China bleek dat hij alsnog een accent had en dat hij niet net zo klonk 

als de mensen daar. James moest dus ook nog harder gaan studeren. 

Zodat hij ook de Chinese taal onder de knie kreeg en de mensen nog 

meer naar hem zouden gaan luisteren. Daar heeft hij heel veel tijd in 

gestoken!  

Zo ging James door. Hij ging veel plaatsen langs en vertelde daar over de 

Heere.  

Toen James oud geworden was, had hij heel veel gedaan. Hij had 

weeshuizen en ziekenhuizen opgericht, maar ook een groep mensen die 

ervoor zouden zorgen dat er altijd zendelingen in China zouden zijn. En 

dat is gelukt. Ook toen James moest sterven en bij de Heere mocht 

komen, waren er heel veel zendelingen aan het werk in China. Ook nu 
nog.  
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