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China 
- De roeping van James Outram Fraser -   

Inleiding 

Deze les leren de kinderen meer over de roeping van James Fraser, een 

Engelse zendeling in China. De kinderen denken na over het dienen en de 

wil van de Heere.  

 

Doelstellingen 

Aan het einde van de les weten de leerlingen: 

- Wie James Fraser was en wanneer hij ongeveer leefde 

- Hoe James Fraser geroepen is tot zendeling 

- Dat James Fraser als zendeling naar China ging 

- Dat James Fraser de wil van God wilde doen, zelfs al ging hij daardoor een 

onbekende toekomst tegemoet in een vreemd land. Fraser kon dit omdat 

hij de Heere liefhad en omdat de Heere hem hielp. 

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 5-6 

 

Vakken en Kerndoelen 

Oriëntatie op mens en wereld 

Aardrijkskunde. 

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 50: ‘De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de 

basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en 
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.’ 

 

 

Informatie 

- Als het regent in de bergen: Eileen Crossman 

- Stromen van zegen: J. Kranendonk-Gijssen 

- Verdiepingsdocument 
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Lesidee 

Introductie  

Vraag de leerlingen wat ze later willen worden. Doe dit op één van de 

volgende manieren: 

- Laat de leerlingen op een wisbordje/papier schrijven wat ze later willen 

worden. Als alle kinderen iets hebben opgeschreven houden ze hun 

wisbordje/papier omhoog. De leerkracht geeft een paar kinderen de beurt 

om te vertellen waarom ze dat willen worden. 

- Laat de leerlingen voor zichzelf bedenken wat ze later willen worden. 

Laat de kinderen vervolgens in tweetallen bespreken waarom ze dat 

willen worden en laat een aantal tweetallen klassikaal vertellen wat ze 

besproken hebben. 

 

Inleiding  

Leerkracht: Sommige mensen zijn zendeling. Waar denk jij aan bij het 

woord zendeling?  

Ik schrijf het woord ‘zendeling’ op het bord, jullie mogen om de beurt 

naar voren komen om op te schrijven waar je aan denkt bij het woord 

zendeling.  

 

Praat met de kinderen over het woordweb. Laat in ieder geval de 

volgende vragen naar voren komen: Wat is een zendeling? Wat doet een 

zendeling? Waarom zou iemand zendeling willen worden? Zou het 

makkelijk zijn om zendeling te zijn? 

 

Kern 

Kern 1:  

Vandaag leren we meer over James Fraser. Hij is in 1886 geboren, dat is 

ongeveer 135 jaar geleden. Toen hij net zo oud als jullie was wist hij nog 

niet dat hij later zendeling zou worden. Hij had hele andere plannen! 

Hij ging een mooie studie doen, speelde piano, hij had een fijn leven en hij 

leefde als een goede Christen. Hij dacht dat hij later gewoon in Engeland 

ergens zou gaan werken, want daar woonde hij (wijs Engeland aan op de 

wereldkaart). 

 

Maar op een dag veranderde dat: 

James was samen met een medestudent een proef aan het doen. James en 

zijn medestudent spraken over van alles en nog wat en op den duur 

hadden ze het over de kerk in Engeland en dat het Evangelie de laatste 

jaren ook in het buitenland verkondigd wordt. De medestudent gaf James 

hier een foldertje over. Op dat foldertje stond: 

“Als Koning Jezus vandaag zou terugkomen en Hij zou miljoenen mensen 

aantreffen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben… Welk antwoord 

zou ik Hem dan kunnen geven als Hij mij vragend zou aankijken?” 

 

Vraag de kinderen: Wat betekent de zin op het foldertje? Wat zou dat 

voor James Fraser betekent hebben? Praat hier klassikaal even over door. 

 

Door deze zin op het foldertje ging James Fraser nadenken over Gods wil 

in zijn leven. Hij vroeg zich af: wat wil de Heere dat ik zal doen? Zou ik 

echt als vrijwilliger bij een zendingsorganisatie moeten gaan werken? Kan 

ik in Engeland ook niet laten zien dat ik Christen ben en anderen daarover  
 

 

 

Tip:  

Zoek in de Bijbel 

naar voorbeelden van 

mensen met een 

roeping van de Heere 
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vertellen? 

James voelt de nood van de miljoenen mensen op de wereld die de Heere 

nog niet kennen, die nog nooit uit de Bijbel hebben gehoord! 

 

Hij vertelt het tegen zijn moeder. Zij vindt het eerst heel moeilijk, want 

als James zendeling zou worden betekent dit dat hij ver bij haar vandaan 

naar een vreemd land zal gaan, dat ze hem bijna nooit meer zal zien. Maar 

dan bidt de moeder van James: 

“Heere, als het Uw wil is, helpt U James dan. Wijs hem de weg die U wilt 

dat hij gaan zal. Deze wereld en alles wat ons hart vervult, gaat voorbij. 

Maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” 

 

James Fraser wordt inderdaad zendeling en meldt zich aan bij China Inland 

Mission, hierover horen jullie de volgende les meer. (wijs China aan op de 

wereldkaart en laat de afstand tussen Engeland en China zien) 

 

Kern 2: 

Laat de kinderen het werkblad maken dat hoort bij deze les. 

 

Afsluiting 

Bespreek het werkblad met de kinderen.  

Praat door over de vraag: hoe kun je de wil van de Heere doen?  

(als je de Heere liefhebt, met de hulp van de Heere, door te bidden of de Heere 

je leven wil leiden en of je een hart mag krijgen dat de wil van de Heere wil 

doen in plaats van onze eigen wil) 

Pagina 3 
Leerkracht - handreiking 



 

 
 

 Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie:  Wisbordje/papier met stift voor alle leerlingen  

Inleiding:   (digi)bord met stiften    

Kern:   Werkblad, wereldkaart  (of google maps/earth)  

Afsluiting:  X   

 

Bronnen 

- Stromen van zegen: J. Kranendonk-Gijssen 

- Verdiepingsdocument 

 

Verdieping/meer informatie 

- www.bonisa.nl 

- Als het regent in de bergen, Eileen Crossman 

  (Boek over het leven van James Fraser, geschreven door zijn dochter) 
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Introductie/  

Inleiding:  15 minuten 

Kern 1: 15 minuten 

Kern 2: 10-15  minuten 

Afsluiting:  5-10 minuten  

http://www.bonisa.nl/

