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Overstapd ienst

Thema: 
De capaciteitenshop

Vóóraan in de kerk staat een grote markt-
kraam, waar verschillende dozen in staan, 
verpakt in kleurig papier.

Aan het begin van de viering stellen de 
deelnemende jongeren zich voor aan de 
hand van hun eigen capaciteiten:
Ik ben…….
Mijn capaciteiten zijn…….
Deze capaciteiten wil ik meenemen bij 
mijn overstap naar de brugklas……

Verhaal in de viering:
De droom van de schat. Een chassidische legen-
de (uit B. Offringa, De gouden sleutel)

Samenvatting
Lang geleden woonde in de Poolse stad Krakau 
een arme jood die Izaäk heette. Op een nacht 
had hij een vreemde droom. Hij moest een schat 
gaan zoeken in de hoofdstad onder de brug bij 
het koninklijk paleis"
Na enige aarzeling ging hij op reis naar de 
hoofdstad. Tot zijn verrassing herkende hij in de 
stad het paleis en de brug die hij in zijn droom 
had gezien. Toen het donker was geworden 
wilde hij daar gaan graven.
Een wachtsoldaat op de brug vertrouwde hem 
niet. “Kom maar eens mee!" Izaäk legde uit dat 
hij uit Krakau kwam en dat hij in een droom 
had ik gezien dat hier bij de brug een schat lag.  
De kapitein barstte in lachen uit
"Arme kerel", zei hij, "Als ik de droom zou 
geloven die ik heb gehad, zou ik nu rechtstreeks 
naar de stad gaan waar jij vandaan komt. Elke 
nacht, al wekenlang, hoor ik in mijn droom een 
stem die zegt: "Er wacht een schat op jou in 
Krakau bij een jood, die Izaäk heet, onder de 
oven in zijn huis". Izaäk werd vrijgelaten en ging 
de lange weg terug naar huis. Daar ging hij gra-
ven onder zijn oven en… daar vond hij de schat. 
Uit dankbaarheid liet hij een synagoge bouwen 
en in de oostelijke muur liet hij beitelen: 'Soms 
maakt een mens een verre reis op zoek naar 
geluk om te ontdekken dat het dichtbij is.'


