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Dauwtrappen 
In onze 
gemeente is het 
sinds een aantal 
jaren gewoonte 
om op 
Hemelvaartsdag 
te gaan 
dauwtrappen. 
Dauwtrappen 
was vroeger al 
een gewoonte op 

Hemelvaartsdag 
en dit gebruik 
wordt nu 
langzaam 
herontdekt. Dit 
jaar verzamelden 
wij ons om half 
acht ’s ochtends. 
We gingen met 
ongeveer 40 
mensen op pad, 
de oudste over de 
tachtig en de 
jongste deelnemer was ongeveer zeven jaar. 

Deze jongeman was 
met pake en beppe uit 
Franeker 
meegekomen. Ze 
hadden in het ‘Frysk 
Deiblêd’ gelezen dat in 
Wirdum gedauwtrapt 
kon worden en waren 
de enige niet-
gemeenteleden die 
speciaal voor het 
dauwtrappen naar 
Wirdum afreisden. Het 

was heel mooi rustig 
voorjaarsweer. Bij de start 
kregen wij van ds. Wagenaar 
een eerste overdenking mee: 
‘We treden in het voetspoor van 
ontelbare pelgrims’. In stilte 

hierover 
mijmerend 
liepen we 
naar 
pleisterplaats 
één: Het 
kerkje van 
Swichum. 
Daar kregen 
we 
overdenking 
twee mee: 
‘Dat niet 
alleen jij zelf, 

maar ook je geloof in 
beweging komt!’  Daarna 
liepen we langs de nieuwe 
manege door de landerijen 
van ‘It Loo’ richting 
Eysinga begraafplaats 
alwaar ook het vroegere 
Juwsmastate stond. Deze 
state is eind achttiende 
eeuw afgebroken en deed 
daarna nog dienst als 
begraafplaats voor de 
adellijke familie Eijsinga. 
De graven zijn inmiddels 
zodanig versleten dat er bijna niets meer te lezen 
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is van de tekst die er ooit ingehouwen is 
geweest. Er is nog een grachtje en er staan 
hoge bomen omheen. Een prima pleisterplaats 
om even te vertoeven en koffie/thee en 
broodjes te nuttigen. Daar kregen we voordat 
we een nieuw onverhard pad richting Wirdum 
insloegen, de derde overdenking mee:  ‘Wegen 
ontstaan waar veel mensen in dezelfde richting 
lopen’.  
Om twintig over negen kwamen we in de kerk 
van Wirdum aan alwaar we ons neervlijden in  

de kerkbanken die 
anders hard maar 
dit keer een 
weldaad voor 
onze stramme en 
enigszins 
vermoeide 
ledematen waren. 
 

 

Morgengebed 
Na het dauwtrappen was er een korte dienst 
van gebed, zang en een korte overdenking. De 
tekst voor de overdenking was Handelingen 1: 
1-11. Het verhaal van de hemelvaart van Jezus. 

De overdenking van Ds. Wagenaar was 
gebaseerd op de vraag:  ‘Hemelvaart wat is 
dat?’ Kunnen wij dit nog uitleggen voor onszelf 
en mensen die niet christelijk zijn maar deze 
dag genieten van een vrije dag en zich 
afvragen waarom? Ds. Wagenaar vertelde over 
de onzekerheid van de leerlingen van Jezus in 
de tijd tussen kruisiging, opstanding en 
Hemelvaart. Ze begrepen dat  Gods rijk van 
vrede niet werkelijkheid zou worden. Jezus was 
een marteldood gestorven en hun hoop was 
daardoor de grond ingeboord. Toen Jezus aan 
hen begon te verschijnen begonnen ze weer te 
twijfelen, zou het dan toch???? En ze vroegen 
aan Hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare 
tijd het koningschap over Israel herstellen? 
Maar Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om 

te weten wat de Vader in zijn 
macht heeft vastgesteld over 
de tijd en het ogenblijk waarop 
deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. Maar wanneer de 
heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht ontvangen 
en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
Daarna werd Hij opgenomen door een wolk zodat 
ze hem niet meer zagen. 
Hoe voelt dat? Kunnen wij daarin meevoelen? 
Ds. Wagenaar stelde ons voor om deze periode 
tussen Hemelvaart en Pinksteren te zien alsof je 
bezig bent iets te verwezenlijken maar nog niet 
zo ver bent. Je hebt een doel voor ogen 
bijvoorbeeld: Het vinden van een baan, het 
opzetten van een project enz. maar je bent je 
daarop aan het voorbereiden. Het doel is 
duidelijk, de weg nog onzeker. Zo moeten ook 
Jezus leerlingen zich hebben gevoeld. Ze 
hebben van Jezus de woorden gehoord waarmee 
zij zelf de wereld kunnen intrekken en over niet al 
te lange tijd zullen ze de Geest krijgen en doen 
waar ze voor bestemd waren.  

 
Lopen 
Niet alle gemeenteleden waren in de gelegenheid 
om mee te gaan dauwtrappen. En toch… Om 
07.00 uur starten de lopers van de Elfstedentocht 
in Workum. 
Johannes 
Duhoux werd 
aangetroffen 
in Kimswerd. 
En reken 
maar dat er 
tijdens een 
dergelijke 
dagtocht veel 
tijd is om na te denken.  
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van Dienst en  
Coördinator dauwtrappen: Martsje Meijers 
Catering: Jannie Lindeboom, 

Janny Veenstra 


