Hudson Taylor
Hudson Taylor leefde lang geleden. Hij werd op 20 mei 1832 geboren in
het plaatsje Barnsley in Engeland. Als Hudson Taylor ouder wordt, besluit
hij om in God te geloven en te gaan waar God hem wil hebben. Hij wil zijn
leven lang God dienen en God maakt aan Hudson duidelijk dat hij naar
China mag gaan om daar over Hem te vertellen.
Hudson vertrekt met de boot naar China. De reis
duurde maanden en soms was de zee zo ruig dat het
leek of ze er nooit zouden komen. Maar Hudson bleef
geloven dat God hem zou beschermen en ze veilig in
China aan zouden komen. En zo gebeurde het ook.
In China maakt Hudson contact met de mensen in de
stad, maar gaat hij ook op zoek naar de mensen in
het binnenland. De mensen daar hebben nog nooit
een blanke man gezien en ze kijken vreemd op als
ze hem zien.
Als Hudson naar zichzelf kijkt snapt hij wel waarom
ze hem raar vinden. Hij ziet er ook zo anders uit!
Daarom besluit hij naar de kapper te gaan. Hij
vraagt de kapper hem net zo’n kapsel te geven als
de kapper heeft. Zo wordt zijn haar zwart geverfd en krijgt Hudson een
lange vlecht. Daarna koopt Hudson Chinese kleding en trekt ze aan. Nu
valt hij in ieder geval niet meer zo op.
In zijn volgende reizen naar de dorpjes in het binnenland is het al veel
gemakkelijker voor Hudson om met mensen te praten. Hij helpt ze als ze
ziek zijn en vertelt ondertussen over de Here Jezus.
De mensen die hij ontmoet hebben nog nooit van de Here Jezus gehoord
en zijn verbaasd over wat Hudson vertelt. Sommige mensen willen er
meer over horen, maar andere moeten er niks van weten.
Het is niet altijd makkelijk voor Hudson om in een heel ander land te
werken. Maar toch gelooft Hudson dat God hem daarvoor roept. Hij wil
met meer mensen de Chinezen in het binnenland bereiken, maar daar is
geen zendingsorganisatie voor. Daarom start Hudson zijn eigen
zendingsorganisatie met de naam China Inland Mission (Zending in het
binnenland van China) of kortweg CIM.
Hudson heeft eigenlijk geen geld voor een organisatie en weet ook niet
goed hoe hij een organisatie moet leiden, maar hij vertrouwt God. En God
voorziet in voldoende geld en in nieuwe mensen die mee willen naar
China.
Ook nu, 150 jaar nadat Hudson Taylor naar China ging, bestaat deze
organisatie nog steeds. Die heet nu OMF (Overseas Missionary Fellowship,
wat betekent Overzeese Zendings Gemeenschap) en zij helpen nieuwe
jonge mannen en vrouwen die ook naar China of naar anderen landen
willen gaan, om net als Hudson, over de Here God te vertellen.

