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China 
- Vertelling en gesprek over James Hudson Taylor-   

Inleiding 
In deze les maken de kinderen kennis met James Hudson Taylor en wat hij 
betekend heeft voor de zending in China. De kinderen weten waarschijnlijk wat 

zending is, maar over Hudson Taylor is minder bekend. Aan de hand van een 
gesprek gaan ze dieper in op zending en hierbij wordt ook verwezen naar de 

zending in de Bijbel en zending in de huidige tijd.  

 

Doelstellingen 
- De leerlingen weten wie Hudson Taylor was en wat hij betekend heeft 

voor de zending in China.  
- De leerlingen kunnen een vergelijking maken met de zending in de tijd van 

de Bijbel en zending in de huidige tijd.  
 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 5/6 

 

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 
Het levensverhaal van James Hudson Taylor zoals beschreven in deze les, is 
gebaseerd op het boek Ga voor mij naar China van J. Kranendonk-Gijssen (2013). 

Daarnaast is informatie gebruikt van de interkerkelijke zendingsorganisatie 
Overseas Missionary Fellowship (OMF) over James Hudson Taylor.  
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Lesidee 

Introductie  

U vertelt dat deze les gaat over het verhaal van James Hudson Taylor. U vraagt aan de 

kinderen wie al eerder van deze naam gehoord heeft.  
 

Inleiding  
- Samen met de kinderen gaat u in gesprek over wat zending precies inhoudt. Laat de 

kinderen in groepjes een woordweb maken over waar zij aan denken bij de zending. 

Bespreek dit daarna klassikaal. 
- Laat de kinderen ook voorbeelden noemen van zendelingen uit de Bijbel. Lees gedeeltes 

uit Handelingen 13: 1-3; 44-52 en Handelingen 19: 22-41 
- Bespreek kort de omstandigheden van deze zendelingen. Denk hierbij aan de problemen 

waar de zendelingen tegenaan liepen, de manier waarop ze uitgezonden werden en de 
aanpassingen die de zendelingen deden aan het land/cultuur/gewoontes van het andere 

land.  
 

Kern 
Vertel de vertelling zoals in de bijlage beschreven. Eventueel kunt u de verwerkingsvragen alvast 
op het bord laten zien.  

 

Afsluiting 
Praat met de leerlingen na over de vertelling. Waar hebben ze vragen over en wat vinden ze 

opvallend? Laat de leerlingen ook benoemen tegen welke problemen Hudson Taylor aanliep. 
 

Vragen om te bespreken: 
- Waarom besluit Hudson Taylor dat hij naar China wilt gaan om daar over God te vertellen? 

Antwoord: hij leest een boek over China en vraagt aan zijn vader waarom er geen Chinezen zijn 
die in God geloven. Zijn vader vertelt hem dat dit komt omdat er geen zendelingen naar China 

gaan. Daarop besluit Hudson Taylor dat hij naar China gaat. 
- Welk verhaal gebruikte God om Hudson Taylor weer bij Hem terug te brengen? 

Antwoord: Een verhaal over een hele zieke man. Deze man geloofde eerst ook niet in de Heere 
Jezus. Maar als hij bijna moet gaan sterven, dan weet hij, ik heb zonden gedaan en God veel 

verdriet gedaan. En dan gaat hij tot God bidden en gebeurt het grote wonder. Hij gaat in God 

geloven. 
- Waar leert Hudson Taylor voor en waarom doet hij dat? 

Antwoord: Hij leert voor dokter. Zo komen mensen naar hem toe voor hulp en kan hij hen 
tegelijk over God vertellen.  

- Wat veranderd Hudson Taylor aan zijn uiterlijk en waarom doet hij dat? 
Antwoord: Hij verfde zijn haar zwart en droeg een vlecht. Daarnaast zette hij een hoed op. Dit 

deed hij zodat hij meer op de Chinezen leek. Hij hoopte hiermee dat de Chinezen hem sneller 
gingen vertrouwen.  

- Welke stichting richtte Hudson Taylor op en waartoe heeft dat geleid?  
Antwoord: Hij richtte de China Inland Mission op. Dit zorgde ervoor dat er veel zendelingen 

naar China zijn gegaan om over God te vertellen.  
 

Verwerking:  
Laat de leerlingen een tekening ontwerpen bij het verhaal over Hudson Taylor. Ze kunnen 

hierbij bijvoorbeeld denken aan elementen vanuit de Chinese cultuur, Hudson aan het werk 
onder de Chinezen etc.  

 

Tip:  

Noem zelf al enkele 

voorbeelden van 

problemen waar 

zendelingen tegenaan 

lopen. Denk 

bijvoorbeeld aan 

cultuur, gewoontes, 

taal, onzekerheden 

en spanning.  
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Tijdsplanning 

 

 
 

 

 

 

Materialen 

Introductie: geen   
Inleiding: wit papier, stiften/pennen   

Kern: digibord om afbeeldingen van James Hudson Taylor te laten zien. 

Afsluiting: wit papier, stiften/potloden.    

 

 

 
Verdieping/meer informatie 
www.hudsontaylor.nl 
James Hudson Taylor. (2020, 5 maart). OMF Nederland.  

https://omf.org/nederland/over-ons/ons-verhaal/james-hudson-taylor/ 
Kranendonk-Gijssen, J (2013). Ga voor Mij naar China: Het leven en werk van 

Hudson Taylor. Uitgeverij De Banier 
Bijbelboek Handelingen der Apostelen 
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Introductie: 5 minuten 

Inleiding: 15 minuten  

Kern: 20 minuten  

Afsluiting: 20 minuten  

http://www.hudsontaylor.nl/
https://omf.org/nederland/over-ons/ons-verhaal/james-hudson-taylor/
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Er zijn veel zendelingen naar China geweest. Dit verhaal gaat over een man en deze man 
heet James Hudson Taylor. Luister maar mee. Hudson Taylor woonde in Engeland.  

 
Hudson Taylor wordt geboren op 21 mei 1833 en groeit op in een gezin met een vader, 

moeder en twee jongere zusjes. Hij had een broertje, maar dat broertje stierf al heel jong. Dit 
is heel verdrietig voor het hele gezin. Zijn vader is apotheker. De ouders van Hudson, James en 

Amalia Taylor bidden veel voor Hudson en vragen aan God of Hudson een zendeling mag 
worden.  

 
Als Hudson Taylor nog een jong kind is, is hij heel vaak ziek. Daardoor kan hij niet naar school 

en gaat zijn vader hem thuis lessen geven. Zo kan hij toch leren. Zijn vader vertelt hem altijd 
veel verhalen en van zijn vader moet hij ook veel boeken gaan lezen. Op een dag leest hij een 

boek over China. Hij vraagt aan zijn vader waarom er geen mensen in God geloven in China. 
Zijn vader zegt dat dat komt omdat er geen mensen zijn die naar China toegaan om over God 

te vertellen. Hudson Taylor wordt daar heel verdrietig van. Hij wil graag God dienen en aan 
iedereen over God vertellen. Maar die mensen in China hadden nog nooit van God gehoord. En 

daarom zegt Hudson Taylor, als hij nog heel jong is , ik ga later als ik groot ben naar China, om 
over de Heere Jezus te vertellen.   

Maar Hudson Taylor wordt ouder en hij hoort andere mensen zeggen dat God helemaal niet 
bestaat. En Hudson Taylor gaat twijfelen en gelooft niet meer dat God bestaat. Dat is erg 

verdrietig, want als kind diende hij wel de Heere.  En de vader en moeder van Hudson vinden 
dat ook erg verdrietig en gaan daarom veel voor Hudson bidden. En ze bidden tot God of toch 

ook Hudson weer in God mag gaan geloven.   

Dan hoort Hudson Taylor een verhaal over een hele zieke man. Deze man geloofde eerst ook 
niet in de Heere Jezus. Maar als hij bijna moet gaan sterven, dan weet hij, ik heb zonden gedaan 

en God veel verdriet gedaan. En dan gaat hij tot God bidden en gebeurt het grote wonder. Hij 
gaat in God geloven. Als Hudson dat verhaal hoort, voelt hij het in zijn hart. Ook hij heeft God 

veel verdriet gedaan door niet in God te geloven en verkeerde dingen te doen. Daarom heeft 
hij Gods vergeving nodig. En hij valt op zijn knieën en gaat tot God bidden. En God, Hij doet 

weer een wonder. Ook Hudson Taylor mag weten dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij een 
kind mag zijn van die Almachtige God.  

En dan herinnert hij zich weer wat hij als kind zei, dat hij zo graag naar China wilde gaan om 
mensen over God te vertellen. En nu weet hij dat hij inderdaad naar China moet gaan. Hij weet 

dat dat de weg is die hij van de Heere moet gaan.   
Maar om naar China te gaan, moet je je eerst heel goed voorbereiden. De Chinezen spreken 

een andere taal, dus die moet Hudson eerst gaan leren. En de Chinese taal is geen makkelijke 
taal, want deze taal bestaat uit allemaal verschillende karakters. Dit is nog extra moeilijk om te 

leren als buitenlander. Maar daarnaast moet je ook veel leren over de gewoontes van het land 
en de mensen die daar wonen.   

En weet je waar Hudson nog meer voor gaat leren? Om dokter te worden. Als dokter kan hij 
dan zieke mensen gaan helpen in China en hen dan over God te vertellen. Zo kan hij aan heel 

veel mensen gaan vertellen dat God echt bestaat en dat ook de Chinezen God zo nodig 
hebben. Daarom gaat hij met de trein op reis naar zijn oom, want zijn oom is ook dokter. In de 

buurt waar zijn oom woont zoekt hij een huisje waar hij kan wonen. Maar Hudson verdient niet 
veel geld en al het geld wat hij heeft, geeft hij aan de arme mensen. Toch vertrouwt hij erop dat 

God voor hem zal zorgen en dat gebeurt ook altijd. Daarom heeft Hudson nooit honger 
of geldtekort.   
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Na een paar jaar heeft Hudson genoeg geleerd bij zijn oom en gaat hij naar London, de hoofdstad van 

Engeland, waar Hudson woonde. Daar kan hij in een groot ziekenhuis nog meer leren om een goede 
dokter te worden. In London geeft Hudson Taylor bijna al zijn geld weg aan arme mensen. Maar op 

een dag wordt hij zelf heel erg ziek. Zelfs zo ziek dat hij bijna gaat sterven. Hij heeft geen geld om een 
ziekenhuis te betalen, maar gelukkig wil een andere arts voor hem zorgen. En ook al is Hudson erg 

ziek. Hij gelooft dat hij beter zal worden, omdat God wil dat hij naar China gaat om over de Heere 
Jezus te vertellen.   

Als Hudson Taylor weer beter is, gaat hij weer bij zijn vader en moeder wonen. Hier kan hij nog 
verder opknappen en genoeg aansterken, zodat hij naar China kan gaan. En dan weet Hudson op een 

dag, nu moet ik naar China gaan want nu ben ik er helemaal klaar voor.   
Met een boot gaat hij naar China varen. Dat is wel vijf maanden varen. Hij kon in die tijd nog niet 

zomaar het vliegtuig pakken. De boot was de enige mogelijkheid om in China te komen, maar dat was 
een gevaarlijke reis. Hudson Taylor vindt het erg moeilijk om afscheid te nemen van zijn ouders, want 

misschien ziet hij hen wel nooit meer. Maar op 19 september 1853 vertrekt hij vanuit Engeland.   
Op het schip weet Hudson ook dat de Heere bij hen is. Op zee waren namelijk best vaak stormen en 

op een dag is er ook een erg grote storm. En er is zoveel wind dat het schip bijna tegen de rotsen aan 
vaart. Als dat gebeurt, zal iedereen op het schip verdrinken. Maar Hudson bidt tot de Heere en dan 

mag hij weten dat de Heere voor hen zal zorgen. En de Heere doet weer een wonder. Hij zorgt 
ervoor dat de storm ophoudt, zodat ze weer rustig verder kunnen varen.   

Eindelijk komt hij na een lange tijd varen aan in China, in 1854. Als hij daar komt, kijkt hij zijn ogen uit. 
Wat zien de Chinezen er anders uit. Ze hebben zwarte steile haren en een beetje een gele 

huidskleur. Op hun hoofd hebben ze allemaal een hoed.   
In China krijgt Hudson Taylor een huis en daar mag hij dan ook dokter zijn. De mensen komen bij 

hem als ze ziek zijn en zo kan Hudson hen helpen en gelijk over God vertellen. Zo kan hij Gods 

woord met hen delen. Maar Hudson wil niet op één plek blijven wonen. Nee hij wil zoveel 
mogelijk Chinezen over God vertellen. Zie je hem daar lopen? Hij gaat samen met een vriend, die ook 

een zendeling is, op weg naar ander plekken in China. Hij gaat naar hele kleine dorpjes, die soms 
moeilijk te bereiken zijn. Daarom moet hij soms dagen lopen voordat ze er pas zijn. Maar Hudson 

heeft dat er allemaal voor over. De mensen daar zijn ook niet altijd aardig. Maar als hij daar loopt en 
aankomt bij zo een klein dorpje, komen er opeens mannen op hem aflopen. En voordat hij er erg in 

heeft wordt hij vastgepakt en willen de Chinezen hem zelfs doden. Maar Hudson Taylor wordt niet 
bang, nee hij begint te vertellen over de Heere Jezus. En als de mannen dat horen, laten ze hem los. 

En dan mag Hudson Taylor ook in dat dorpje vertellen over God. Zo weet hij dat de Heere bij hen is 
en hen wilt bewaren.  

 
Maar op een dag denkt Hudson Taylor na over de verschillen die er zijn tussen hem en de Chinezen. 

En daarom besluit hij dat hij graag op de Chinezen wil gaan lijken. Hierdoor hoopt hij dat de Chinezen 
sneller naar hem toe zullen komen. Daarom gaat hij zijn haren zwart verven en draagt hij zijn haar in 

een vlecht, zoals alle Chinese mannen. Ook gaat hij de kleding van de Chinezen aantrekken en zet hij 
een hoed op. Zo lijkt hij heel erg op een Chinees. Dit zorgt ervoor dat de mensen hem sneller 

vertrouwen en daardoor kan hij meer mensen over God vertellen.   
 

Zo vertelt Hudson Taylor heel veel Chinezen over God. Soms gaat Hudson ook wel weer even terug 

naar Engeland, naar zijn vader en moeder. In totaal gaat hij wel 11 keer naar China. Daar trouwt hij 
ook met zijn vrouw Maria en krijgt hij ook kinderen. Wat heel verdrietig is, is dat sommige kinderen 

van hem jong sterven. Dat was heel verdrietig voor Hudson, maar hij mag wel weten dat de Heere 
voor hem zorgt en dat zijn kinderen bij de Heere in de hemel mochten komen.   
 

Zo maakt Hudson Taylor veel mee. Mooie maar ook verdrietig dingen. En zo heeft hij veel Chinezen 
over God mogen vertellen. Hudson Taylor richt ook de China Inland Mission, een zendingspost op. 

Zo heeft hij er met hulp van God voor gezorgd dat er veel meer mensen naar China zijn gegaan om 
over God te vertellen.   

In 1870 overlijdt de vrouw van Hudson. Enkele jaren later trouwt hij nog met een andere vrouw. Op 
3 juni 1905 overlijdt James Hudson Taylor. Hudson is 73 jaar geworden en is in China begraven. Zijn 

werk, wat hij met hulp van God heeft mogen doen, is niet zonder resultaat gebleven. Veel zendelingen 
zijn na hem naar China gegaan om over God te vertellen.   

 


