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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

 Wirdum Fr e.o. 
 Donderdag, 14 mei 2015 - Hemelvaartsdag 

Dautraapjen en ochtendgebed 
 
Half acht ‘s ochtends - dautraapjen 
Onder ideale omstandigheden verzamelt een 
behoorlijke groep wandelaars zich om half acht 

bij de Fikarij. 
Op het 
programma 
staat de 
traditione 
dautrap-
kuier, een 
spirituele 
wandeling 
door de 
dreven van 

Wirdum en Swichum. Nadat de laatste 
instructies in ontvangst zijn genomen, volgt een 
tekst over “Wandelen....”  De eerste regels 
luiden als volgt:   
 

Wandelen... 
in de natuur met beide benen stevig op de 
grond 
in gezelschap van een ander 
in het teken van de Ander 

 
Hierna zet 
de groep 
zich in 
beweging. 
Tot 
Swichum 
wordt niet 
gesproken. 
Gemijmerd 
wordt over 
een 

gedachte, die we voor onderweg hebben 
meegekregen. Elk heeft een andere gedachte 
op zijn of haar briefje staan. 

 
Bij het kerkje van 
Swichum vindt 
uitwisseling van 
gedachten over de 
teksten plaats.  
Voordat de kuier 
wordt hervat, volgt 
het tweede 
gedeelte van 
“Wandelen”.   
 

Wandelen... 
leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering 
en dankbaarheid 
leidt tot het besef van verbondenheid met alle 
schepselen en de Schepper 
leidt tot het activeren van jouw verbeelding 
 
enz. 

 
De wandeling voert ons 
door Swichum en een 
gedeelte van de 
Wergeasterdyk naar het 
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Loo. De geur van  gemaaid gras, het 
waterleven in de slootjes rondom, de zang van 
vogels en de afwezigheid van verkeer zorgen 
voor een passend, rustgevend decor.  

Op het bruggetje over de Wirdumervaart horen 
we naar het gedicht “Hemelvaart”  Jan Coghe: 

 
En als we toch weer naar omhoog gaan 
staren 
naar waar Hij is – of hoe het heet ... 
wil Hij ons tekens weer bedaren 
omdat Hij van de Mensen weet... 
 
enz. 

 
Op de 
begraafplaats van 
de Eysinga’s – 
Juwsma State – 
kan de inwendige 
mens worden 

versterkt; 
broodjes en 
koffie staan 
klaar. 
Voorafgaand 
wordt een 
kort gebed 
uitge-
sproken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzien van een pelgrimszegen wordt het 
laatste gedeelte van de tocht afgelegd, via het 
nieuwe wandelpad langs de Wâldwei naar de 
Werpsterhoek naar Wirdum. Mooi op tijd voor het 
ochtendgebed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De meditatieve teksten onderweg werden 
gelezen door Alie Bouma en Gjalt 
Lindeboom. 
De catering was in de vertrouwde handen 
van Hinke Meindersma en Tjitske Visser. 
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Half tien - ochtendgebed 
 
Welkom en bemoediging 

Het ochtendgebed 
vindt plaats in de 
kapel van de Sint 
Martinuskerk. 
Ouderling van dienst 
Alie Bouma heet de 
aanwezigen welkom.  
 
 

Bemoediging 
Onze verwachting is op de Eeuwige, onze God, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
de zee en al wat daarin is 
die betrouwbaar is tot in eeuwigheid 
 
Heer, onze God, wij bidden U 
om het licht van uw liefde 
laat dat over ons opgaan! 
 
Vergeef ons onze schuld 
en doe ons weer in vrede leven. 
 
Doe ons ervaren, ook op deze dag,  
dat u bij ons bent, 
in de kracht van Uw Geest. 
Amen 

 
Uit het liedboek wordt gezongen 
lied 213, de verzen 1,2 en 5 
gezongen: “Morgenglans der 
eeuwigheid”.  
 

Lezing 
De lezing is uit  het boek Handelingen 1, de 
verzen 1 tot en met 11. Aan het slot van dit 
Bijbelgedeelte spraken twee mannen in witte 
gewaden de apostelen aan en zeiden: 
Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te 
kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel 
is opgenomen, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als jullie hem naar de hemel 
hebben zien gaan.” 
 
We zingen “Kroon Hem met gouden kroon”, lied 
55 uit Sjongend op Wei 
 
 

Verhaal “De Engelen op 
Hemelvaartsdag” 
Het verhaal - van A. van der 
Veer – benadrukt hoe 
belangrijk het is dat we 
weten wie Jezus Christus is. 
Veel mensen weten 
vandaag de dag niet meer wat op 
Hemelvaartsdag is gebeurd, of wat tijdens het 
Pinksterfeest. Dat wil niet zeggen dat ons geloof 
afhankelijk is van een theoretisch antwoord op 
een theoretische vraag. Belangrijk is niet alleen 
wát je gelooft maar dát je gelooft. De discipelen 
zagen bij de Hemelvaart op naar de hemel. 
Begrijpelijk toen, maar het moet niet te lang 
duren. We mogen de opdracht van Jezus niet 
vergeten. Gelovigen moeten zich niet alleen 
richten op de hemel, maar zich ook bezighouden 
met de dingen hier op aarde. Er is werk genoeg 
aan de winkel. 
 
Gebeden 
Na het gedicht “Hemels Licht” 
volgen de gebeden. We 
vragen God om een beetje 
hemel voor alle mensen. Na 
een moment van stilte komen 
alle gebeden samen in het Onze Vader. 
 
Slotlied en zegenbede 
Uit Sjongend op Wei zingen we 185: “Ga nu heen 
in vrede”.  
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Als zegenbede wordt dezelfde tekst over  
“Wandelen....” gelezen die ook tijdens het 
dautraapjen is gedeclameerd. 
 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd: 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
 
Medewerkers 
ouderlingen: Alie Bouma en Gjalt Lindeboom 
diakenen: Hinke Meindersma, Alie Kalsbeek

  
pianiste:   Klaske Deinum 
bloemen:  Gina Turkstra 
koster: Drees Visser 
AD 
 
 


