
Hoeveel weet jij 

 van Costa Rica?

De kerk in Costa Rica

Wanneer je op een doordeweekse dag een kerk in 

Costa Rica binnenloopt, is de kans groot dat er allerlei 

mensen druk bezig zijn. Kinderen in een sloppenwijk 

krijgen bijvoorbeeld bijles en een maaltijd. Zo zijn er de 

afgelopen jaren op steeds meer plekken verschillende 

projecten ontstaan, zoals eethuisjes met huiswerk-

begeleiding, een voedselbank, hulp aan verslaafden 

en een opvanghuis voor kinderen die niet meer thuis 

kunnen wonen. Zo helpt de kerk in Costa Rica mensen 

die vast zitten in een vicieuze cirkel van armoede en 

verslaving en delen met hen het Evangelie.

Of speel met 
elkaar de 

Kahoot Quiz!

Bekijk met elkaar het fi lmpje.

• Omcirkel eens jouw eerste reactie:

Verrast # verdrietig # blij # geschokt # 

geïnteresseerd # verward # bemoedigd # 

geïnspireerd

• Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… Wat voor nieuws 

heb jij gehoord over Costa Rica?

• De kerk zet zich op allerlei manieren in voor 

mensen in nood. Wat sprak jou het meeste 

aan?
• Wat zouden wij in Nederland kunnen leren van 

de kerk in Costa Rica?

Omcirkel het juiste antwoord. 

• Costa Rica ligt boven / onder Nicaragua.

• In Costa Rica spreken de mensen Spaans / Portugees. 

• In Costa Rica is 25% / 50% beschermd natuurgebied.

• Costa Rica is wel / niet toeristisch.

• Van de ongeveer 20 vulkanen is meer / minder dan de helft actief. 

• Costa Rica heeft een groot / geen leger sinds 1948.

• Costa Rica is één van de armste / welvarendste landen van 

Latijns-Amerika.

• De verschillen tussen rijk en arm in Costa Rica zijn heel groot / klein.

• In La Tabla (wijk in de hoofdstad) is drugscriminaliteit / immigratie

een groot probleem. 
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Gebedspunten
• Dank voor de kerk in Costa Rica, dat zij 

op zoveel verschillende manieren oog 
heeft voor kinderen, jongeren en vol-
wassenen die het moeilijk hebben!

• Bid voor jongeren zoals Esther, dat zij 
een plek mogen vinden waar er liefde 
en aandacht voor hen is. 

• Bid dat steeds meer kerken in Costa 
Rica én in Nederland gaan zien wie nog 
niet bereikt worden in woorden en 
daden met het Evangelie.

• Bid voor jullie zelf, dat God jullie ook wil 
gebruiken om Zijn liefde aan anderen te 
laten zien.

Bespreek ik kleine groepjes jullie antwoorden. Waarin verschillen de
antwoorden van elkaar? En wat zou je graag veranderd zien? 

Wanneer mensen in armoede leven, moeten ze hier 
vooral zelf iets aan veranderen.

Onderweg naar mijn sportclub, heb ik best tijd om 
even iemand te helpen, ook al kom ik daardoor te laat.

Ik vind dat mijn kerk genoeg omziet naar mensen in 
nood.

Zelf wil ik best omzien naar iemand maar of anderen 
dat ook doen, dat moeten ze zelf weten.

Iemand over God vertellen én iemand praktisch 
helpen is even belangrijk.

Als iemand op straat wordt bedreigd ga ik helpen, 
ook al loop ik de kans zelf ook klappen te krijgen.

Stellingen

Kruis aan wat op jou van toepassing is:
Eens      Neutraal      Oneens

Filmpje

Waar denk jij aan bij Costa Rica? Zie je de wuivende 

palmbomen al voor je? Met kleurrijke vogels, vulkanen 

en mooie stranden. Een echt vakantieparadijs?! Dat 

zou niet zo gek zijn, want Costa Rica wordt steeds 

populairder onder reizigers. Maar als je beter 

kijkt, zie je nog meer. Costa Rica telt ook duizenden 

kansloze kinderen, die omringd zijn door armoede, 

drugsverslaving en geweld. Zij vormen de keerzijde 

van de medaille. Dat zie je niet gelijk. Gelukkig zijn er 

kerken die hen in het oog hebben én er iets mee doen!
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Ds. Alberto

Met grote en enthousiaste gebaren 
deelt ds. Alberto Castro zijn verhaal. Een 
muzikant die nooit gedacht had dat hij 
dominee zou worden. Wanneer hij tot 
geloof komt, begint hij al snel het Evangelie 
te delen met zijn familie en voor hij het 
weet zit de huiskamer zo vol dat er een 
zaaltje moet worden gehuurd. Het wordt 
een bloeiende gemeente. Wanneer hij een 
aantal jaren predikant is, gaat hij door 
een moeilijke periode. Deze crisis zorgt 
voor een radicale verandering in zijn 
predikantschap. ‘We waren als kerk met 
de verkeerde dingen bezig. Veel te veel met 
onszelf en veel te weinig met de mensen om ons heen.’ 

Vol vuur vertelt hij dat de kerk te vergelijken is met een voetbalteam. 
‘De spelers maken zich klaar voor een wedstrijd, doen hun wedstrijd-
kleren aan en hun schoenen. De trainer pakt zijn bord erbij en vertelt 
de strategie waarmee wordt gespeeld: 4,3,3. Vervolgens loopt ieder-
een weer van het veld af richting de kleedkamer, zonder een bal te 
hebben geraakt. Zo is een kerk die niet om zich heen kijkt.’   

‘Het Evangelie daagt ons uit 
om op een andere manier te 
kijken. Wat zien we om ons 
heen gebeuren en waarin 
kunnen wij als christenen het 
verschil maken.’ Zo begon de 
gemeente eten uit te delen 
aan bedelende kinderen 
en inmiddels zijn er wel elf 
projecten vanuit de kerk 
gestart. Zo ook het opvang-
huis waar Esther woont. Ds. 
Alberto vertelt dat het niet 
altijd makkelijk is, maar hij 
ziet dat het Evangelie levens 
uiteindelijk écht verandert! 

Esther 

Een stralend meisje van net 
18 jaar doet het hek voor 
ons open als we aankomen 
bij het opvanghuis voor 
meisjes in San José. De kerk 
vangt hier meisjes op die 
niet langer thuis kunnen 
wonen en door de kinder-
bescherming nergens 
anders kunnen worden 

geplaatst. Vaak zijn deze 
meisjes zwaar getraumati-
seerd en hebben al jaren-
lang geen liefde en zorg 
gehad. Wanneer je Esther 
spreekt kun je je niet 
voorstellen dat toen zij 
hier op haar 13e kwam, 
ze één hoopje ellende 
was. Ze heeft vijf jaar in 

dit huis gewoond. ‘Het is 
een huis met liefde en regels, 
waar iedereen welkom is.’  
Het belangrijkste voor Esther 
is dat ze hier van God hoor-
de, dat heeft haar leven écht 
veranderd. Daarnaast heeft 
ze veel cursussen gevolgd
en inmiddels een beurs 
gekregen voor haar vervol-
gopleiding. Als we Esther 
vragen wat zij meeneemt van 
haar leven in het huis, zegt ze 
direct: ‘Een familie! Mensen 
die mij blijven corrigeren en 
helpen. De leiders van de 
groep zijn als een ouder voor 
mij geworden. Ook al is het 
geen bloedband, deze liefdes-
band blijft!’ 

Ik zie, ik zie

Wat een verschil kan het maken als 

mensen je zien, zoals in het leven van 

Esther. Denk eens na: wie in jouw 

omgeving wordt nog weinig gezien? 

Schrijf hieronder op wat je voor hem of 

haar wilt gaan doen. 

Sparen voor Costa Rica

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar gekoppeld aan het 
HGJB Diaconaal Project ‘Ik zie, ik zie’. Samen willen we de mooie projecten 
van de kerk in Costa Rica steunen waarbij ze omzien naar mensen waar 
bijna niemand oog voor heeft: een ontmoetingsplek voor kinderen waar 
ze schoolspullen en huiswerkbegeleiding krijgen, een voedselbank, een 
opvang voor verslaafden en een opvanghuis voor kinderen die niet meer 
thuis kunnen wonen. Daarnaast worden andere kerken in Costa Rica 
begeleid en geïnspireerd om ook het Evangelie te delen met de gaven en 
talenten die er in de gemeente zijn.

Bijbelstudie 

Lees met elkaar Mattheüs 25:31-46 en 
bespreek onderstaande vragen. 

1. Jezus kijkt met andere ogen dan wij. 
Wat hebben beide groepen, rechts 
en links, in eerste instantie niet 
gezien?

2. De rechtvaardigen hebben oog gehad 
voor het leed van anderen. Welke 
6 dingen worden er in dit gedeelte 
genoemd? Kun je een voorbeeld 
bedenken waarin je zelf ook één van 
deze dingen hebt gedaan? En weet 
je ook een voorbeeld van iets wat je 
juist hebt nagelaten?

3. Wat vind je van de grote 
consequenties die Jezus hier 
verbindt aan datgene wat je wel of 
niet hebt gedaan?

4. Verandert er iets voor jou, wanneer 
je bedenkt dat alles wat je voor een 
ander doet, je ook voor de Heere 
Jezus doet? Zo ja, wat?

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar gekoppeld aan het 

‘Voorwaar Ik zeg u: voor 

zover u dit voor een van 

deze geringste broeders 

van Mij gedaan hebt, hebt 

u dat voor Mij gedaan.’ 

(Mattheüs 25:40) 

Klaar voor 
de wedstrijd?

Ds. Alberto maakt de vergelijking met een 
voetbalteam dat geen wedstrijd speelt, 

zo is een kerk die niet om zich heen kijkt. 
Maak kleine groepjes en bedenk wat jullie 

kerk nog (extra) kan doen om goed om zich 
geen te kijken. Hoe kan jullie kerk een ver-
schil maken voor de mensen in jullie woon-
plaats? Bedenk en plan en geef een korte 

pitch. Welk idee vinden jullie het beste? Leg 
deze eens voor aan jullie diaconie, wie weet 

kunnen jullie als gemeente er 
daadwerkelijk mee aan de slag!
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deze eens voor aan jullie diaconie, wie weet 

kunnen jullie als gemeente er 
daadwerkelijk mee aan de slag!



Ds. Alberto

Met grote en enthousiaste gebaren 
deelt ds. Alberto Castro zijn verhaal. Een 
muzikant die nooit gedacht had dat hij 
dominee zou worden. Wanneer hij tot 
geloof komt, begint hij al snel het Evangelie 
te delen met zijn familie en voor hij het 
weet zit de huiskamer zo vol dat er een 
zaaltje moet worden gehuurd. Het wordt 
een bloeiende gemeente. Wanneer hij een 
aantal jaren predikant is, gaat hij door 
een moeilijke periode. Deze crisis zorgt 
voor een radicale verandering in zijn 
predikantschap. ‘We waren als kerk met 
de verkeerde dingen bezig. Veel te veel met 
onszelf en veel te weinig met de mensen om ons heen.’ 

Vol vuur vertelt hij dat de kerk te vergelijken is met een voetbalteam. 
‘De spelers maken zich klaar voor een wedstrijd, doen hun wedstrijd-
kleren aan en hun schoenen. De trainer pakt zijn bord erbij en vertelt 
de strategie waarmee wordt gespeeld: 4,3,3. Vervolgens loopt ieder-
een weer van het veld af richting de kleedkamer, zonder een bal te 
hebben geraakt. Zo is een kerk die niet om zich heen kijkt.’   

‘Het Evangelie daagt ons uit 
om op een andere manier te 
kijken. Wat zien we om ons 
heen gebeuren en waarin 
kunnen wij als christenen het 
verschil maken.’ Zo begon de 
gemeente eten uit te delen 
aan bedelende kinderen 
en inmiddels zijn er wel elf 
projecten vanuit de kerk 
gestart. Zo ook het opvang-
huis waar Esther woont. Ds. 
Alberto vertelt dat het niet 
altijd makkelijk is, maar hij 
ziet dat het Evangelie levens 
uiteindelijk écht verandert! 

Esther 

Een stralend meisje van net 
18 jaar doet het hek voor 
ons open als we aankomen 
bij het opvanghuis voor 
meisjes in San José. De kerk 
vangt hier meisjes op die 
niet langer thuis kunnen 
wonen en door de kinder-
bescherming nergens 
anders kunnen worden 

geplaatst. Vaak zijn deze 
meisjes zwaar getraumati-
seerd en hebben al jaren-
lang geen liefde en zorg 
gehad. Wanneer je Esther 
spreekt kun je je niet 
voorstellen dat toen zij 
hier op haar 13e kwam, 
ze één hoopje ellende 
was. Ze heeft vijf jaar in 

dit huis gewoond. ‘Het is 
een huis met liefde en regels, 
waar iedereen welkom is.’  
Het belangrijkste voor Esther 
is dat ze hier van God hoor-
de, dat heeft haar leven écht 
veranderd. Daarnaast heeft 
ze veel cursussen gevolgd
en inmiddels een beurs 
gekregen voor haar vervol-
gopleiding. Als we Esther 
vragen wat zij meeneemt van 
haar leven in het huis, zegt ze 
direct: ‘Een familie! Mensen 
die mij blijven corrigeren en 
helpen. De leiders van de 
groep zijn als een ouder voor 
mij geworden. Ook al is het 
geen bloedband, deze liefdes-
band blijft!’ 

Ik zie, ik zie

Wat een verschil kan het maken als 

mensen je zien, zoals in het leven van 

Esther. Denk eens na: wie in jouw 

omgeving wordt nog weinig gezien? 

Schrijf hieronder op wat je voor hem of 

haar wilt gaan doen. 

Sparen voor Costa Rica

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar gekoppeld aan het 
HGJB Diaconaal Project ‘Ik zie, ik zie’. Samen willen we de mooie projecten 
van de kerk in Costa Rica steunen waarbij ze omzien naar mensen waar 
bijna niemand oog voor heeft: een ontmoetingsplek voor kinderen waar 
ze schoolspullen en huiswerkbegeleiding krijgen, een voedselbank, een 
opvang voor verslaafden en een opvanghuis voor kinderen die niet meer 
thuis kunnen wonen. Daarnaast worden andere kerken in Costa Rica 
begeleid en geïnspireerd om ook het Evangelie te delen met de gaven en 
talenten die er in de gemeente zijn.

Bijbelstudie 

Lees met elkaar Mattheüs 25:31-46 en 
bespreek onderstaande vragen. 

1. Jezus kijkt met andere ogen dan wij. 
Wat hebben beide groepen, rechts 
en links, in eerste instantie niet 
gezien?

2. De rechtvaardigen hebben oog gehad 
voor het leed van anderen. Welke 
6 dingen worden er in dit gedeelte 
genoemd? Kun je een voorbeeld 
bedenken waarin je zelf ook één van 
deze dingen hebt gedaan? En weet 
je ook een voorbeeld van iets wat je 
juist hebt nagelaten?

3. Wat vind je van de grote 
consequenties die Jezus hier 
verbindt aan datgene wat je wel of 
niet hebt gedaan?

4. Verandert er iets voor jou, wanneer 
je bedenkt dat alles wat je voor een 
ander doet, je ook voor de Heere 
Jezus doet? Zo ja, wat?

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar gekoppeld aan het 

‘Voorwaar Ik zeg u: voor 

zover u dit voor een van 

deze geringste broeders 

van Mij gedaan hebt, hebt 

u dat voor Mij gedaan.’ 

(Mattheüs 25:40) 

Klaar voor 
de wedstrijd?

Ds. Alberto maakt de vergelijking met een 
voetbalteam dat geen wedstrijd speelt, 
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Hoeveel weet jij 

 van Costa Rica?

De kerk in Costa Rica

Wanneer je op een doordeweekse dag een kerk in 

Costa Rica binnenloopt, is de kans groot dat er allerlei 

mensen druk bezig zijn. Kinderen in een sloppenwijk 

krijgen bijvoorbeeld bijles en een maaltijd. Zo zijn er de 

afgelopen jaren op steeds meer plekken verschillende 

projecten ontstaan, zoals eethuisjes met huiswerk-

begeleiding, een voedselbank, hulp aan verslaafden 

en een opvanghuis voor kinderen die niet meer thuis 

kunnen wonen. Zo helpt de kerk in Costa Rica mensen 

die vast zitten in een vicieuze cirkel van armoede en 

verslaving en delen met hen het Evangelie.

Of speel met 
elkaar de 

Kahoot Quiz!

Bekijk met elkaar het fi lmpje.

• Omcirkel eens jouw eerste reactie:

Verrast # verdrietig # blij # geschokt # 

geïnteresseerd # verward # bemoedigd # 

geïnspireerd

• Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… Wat voor nieuws 

heb jij gehoord over Costa Rica?

• De kerk zet zich op allerlei manieren in voor 

mensen in nood. Wat sprak jou het meeste 

aan?
• Wat zouden wij in Nederland kunnen leren van 

de kerk in Costa Rica?

Omcirkel het juiste antwoord. 

• Costa Rica ligt boven / onder Nicaragua.

• In Costa Rica spreken de mensen Spaans / Portugees. 

• In Costa Rica is 25% / 50% beschermd natuurgebied.

• Costa Rica is wel / niet toeristisch.

• Van de ongeveer 20 vulkanen is meer / minder dan de helft actief. 

• Costa Rica heeft een groot / geen leger sinds 1948.

• Costa Rica is één van de armste / welvarendste landen van 

Latijns-Amerika.

• De verschillen tussen rijk en arm in Costa Rica zijn heel groot / klein.

• In La Tabla (wijk in de hoofdstad) is drugscriminaliteit / immigratie

een groot probleem. 
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Gebedspunten
• Dank voor de kerk in Costa Rica, dat zij 

op zoveel verschillende manieren oog 
heeft voor kinderen, jongeren en vol-
wassenen die het moeilijk hebben!

• Bid voor jongeren zoals Esther, dat zij 
een plek mogen vinden waar er liefde 
en aandacht voor hen is. 

• Bid dat steeds meer kerken in Costa 
Rica én in Nederland gaan zien wie nog 
niet bereikt worden in woorden en 
daden met het Evangelie.

• Bid voor jullie zelf, dat God jullie ook wil 
gebruiken om Zijn liefde aan anderen te 
laten zien.

Bespreek ik kleine groepjes jullie antwoorden. Waarin verschillen de
antwoorden van elkaar? En wat zou je graag veranderd zien? 

Wanneer mensen in armoede leven, moeten ze hier 
vooral zelf iets aan veranderen.

Onderweg naar mijn sportclub, heb ik best tijd om 
even iemand te helpen, ook al kom ik daardoor te laat.

Ik vind dat mijn kerk genoeg omziet naar mensen in 
nood.

Zelf wil ik best omzien naar iemand maar of anderen 
dat ook doen, dat moeten ze zelf weten.

Iemand over God vertellen én iemand praktisch 
helpen is even belangrijk.

Als iemand op straat wordt bedreigd ga ik helpen, 
ook al loop ik de kans zelf ook klappen te krijgen.

Stellingen

Kruis aan wat op jou van toepassing is:
Eens      Neutraal      Oneens

Filmpje

Waar denk jij aan bij Costa Rica? Zie je de wuivende 

palmbomen al voor je? Met kleurrijke vogels, vulkanen 

en mooie stranden. Een echt vakantieparadijs?! Dat 

zou niet zo gek zijn, want Costa Rica wordt steeds 

populairder onder reizigers. Maar als je beter 

kijkt, zie je nog meer. Costa Rica telt ook duizenden 

kansloze kinderen, die omringd zijn door armoede, 

drugsverslaving en geweld. Zij vormen de keerzijde 

van de medaille. Dat zie je niet gelijk. Gelukkig zijn er 

kerken die hen in het oog hebben én er iets mee doen!
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