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Wolkenroute 2020 PKN Gemeente Wirdum e.o.  

Donderdag 21 mei 2020   

Beste wandelaar, 

Wat fijn dat je met ons mee wilt wandelen! 

Elk jaar met Hemelvaart zijn we gewend om te ‘dauwtraapjen’. ’s Morgens vroeg met een groepje een 

mooie route lopen door de prachtige natuur rondom Wurdum. 

Helaas kunnen we dat dit jaar níet met ons állen doen. Maar natuurlijk kan je dit wel alleen óf met 

gezinsleden doen. Dit hoeft niet beslist ’s morgens vroeg, maar kan op een tijdstip wat bij jou past. De 

beleving zal anders zijn, maar niet minder mooi! 

Hierbij gelden wél de richtlijnen van het RIVM: 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen 

- Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging 

Hieronder volgt een routebeschrijving. Wie internet op de telefoon heeft kan de digitale versie 

meenemen en onderweg gebruiken en afspelen. Wie geen internet op de telefoon heeft, kan 

onderstaande versie thuis printen en op papier meenemen. 

Het is handig om zelf een flesje water en eventueel een broodje of wat fruit mee te nemen. En 

uiteraard: trek goede wandelschoenen aan!. 

Veel plezier bij de Wolkenroute! 

 

Thema  

“Heer, wij kijken omhoog” 
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ROUTE 

Je start in de tuin achter de 

Fikarij in Wurdum. 

Als je heel stil bent, dan 

hoor je de vogels om ons 

heen. Vooral in deze tijd zijn 

we ons meer bewust van de 

natuur. De natuur gaat 

gewoon haar eigen gang.  

Geniet van de natuur en 

luister naar het volgende 

lied: lied 216 

“Dit is een morgen als de 
eerste” (Lied 216)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je verlaat de tuin van de 

Fikarij en gaat linksaf! Loop 

over de stoep en ga meteen 

weer linksaf. Aan het eind 

ga je over het bruggetje. 

Daarna ga je meteen 

rechtsaf, over de stoep, 

langs de scholen,  

over de Tj. De Boerstrjitte. 

Aan het eind van deze 

straat sla je rechtsaf, naar 

de Ayttadyk.  

Dit is een morgen als ooit de eerste, lied 216 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

https://youtu.be/HXbcTdIiS_Q
https://youtu.be/HXbcTdIiS_Q
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Kijk Omhoog – Nick & Simon 

 

Na een lange val, klim jij weer uit het dal 

Kijk naar de tijd die komen zal 

Hoe vul jij die in, je weet het evenmin 

Je krijgt niet alles naar je zin. 

En je hoofd vol zorgen, houdt je lichaam in z’n macht 

Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht 

Kijk omhoog  

Naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los 

Hou je vast aan mij 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

Er wordt een keerpunt aangeduid, je kunt nu weer vooruit 

Je voelt de zon op je gezicht 

Het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijd 

Zie het in een ander licht 

Maar je hoofd vol zorgen, houdt je lichaam in z’n macht 

Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. 

 Kijk omhoog 

 Naar de zon 

 Zoek niet naar een antwoord 

 Laat het los 

 Hou je vast aan mij 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

 

  

ROUTE 

Ga bij de parkeerplaats 

in Swichum staan of 

zitten. Kijk omhoog 

naar de wolken en de 

zon en luister/lees het 

volgende lied van Nick 

en Simon:  

Kijk omhoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat dit lied op je inwerken. 

Ook al zijn er nog zoveel 

zorgen: er komt altijd een 

morgen, ook na de langste 

nacht. Dus laat het los, hou 

je vast aan Hem, Hij leidt je 

naar de toekomst! 

https://youtu.be/RJh3AOdHSvE
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Voel je 't zonlicht op je wangen 

en het strelen van de wind, 

hoor je het zingen van de vogels 

't is de lente die begint. 

 

Zie je de kleuren van de bloemen 

't blauw van een mooie lucht, 

ruik je de geur van een nieuwe morgen 

als een liefelijke zucht. 

 

Hoor je 't fluisteren van Gods Woorden 

elke morgen om je heen, 

ondanks moeiten, ondanks zorgen 

ben je met Hem nooit alleen. 

 

 

Els Hengstman-van Olst 

  

ROUTE 

Je loopt nu in stilte over het 

fietspad, rechtsaf naar de 

Moskoureed. Aan het eind 

van de Moskoureed ga je 

rechtsaf. Je loopt de 

boerderij aan de 

rechterkant voorbij.  

Dan heb je een ruim uitzicht 

over het land. Hier kun je 

het volgende gedicht lezen: 

Beluisteren kan hier 

 

 

 

https://youtu.be/rbBxJ0IikDc
https://youtu.be/rbBxJ0IikDc
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Jezus keert terug bij Zijn Vader in de hemel 

Maar om dat te kunnen doen, moest Hij eerst terugkeren 

naar de hemel, en Zijn rechtmatige plaats innemen aan de 

rechterhand van de Vader. Dat gebeurde dicht bij Bethanië 

op de Olijfberg. Dat was een geweldige openluchtsamenkomst. 

Met de afscheidsbelofte dat Hij Zijn discipelen niet alleen zou 

laten, maar door de Heilige Geest, de Trooster, de Helper, de 

Leraar van de Gerechtigheid, bij hen zou zijn, zelfs tot het 

einde der tijden. Jezus werd opgenomen voor hun ogen “en een 

wolk onttrok Hem aan hun ogen.” 

Ik denk dat als wij daarbij waren geweest, wij ook in stilte 

hadden staan staren naar de hemel. Maar God heeft voor ons 

een werk te doen, en Hij stuurde twee engelen om de 

discipelen hun opdracht te geven. “Deze Jezus, die van u 

opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 

wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”  

“Toen keerden zij terug naar Jeruzalem …” 

 

  

ROUTE 

Je loopt het pad verder 

af………………                                                      

Bij het Hekke-Miede 

bruggetje staat een 

picknicktafel. Hier kunt u 

even zitten of staan om het 

volgende te lezen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je loopt nu verder over het 

bruggetje en over de Griene 

Dyk. 
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Heer, wij kijken omhoog - Sela 

Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 
U was hier bij ons en waar bent U nu? 

U lijkt soms zo ver te zijn. 
 

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 
U heerst overal, bij dag en bij nacht; 

van nu tot in eeuwigheid. 
 

Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon. 

Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 
U laat ons nooit alleen. 

 
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 

U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 
Geen mens hoeft alleen te zijn! 

 
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 

U zult altijd bij ons zijn. 
 

5  

ROUTE 

Wist je dat de liturgische 

kleur voor Hemelvaart de 

kleur WIT is? 

Is het toevallig, dat er 

zoveel witte bloemen in de 

berm staan? 

 

 

 

Bijna aan het eind van de 

Griene Dyk, zie je een witte 

deken van bloemen aan de 

rechterkant. Zoek een veilig 

plekje om te gaan staan. Ga 

zo staan, met het zicht op 

Wurdum. 

Luister of lees het lied 

‘Heer, wij kijken omhoog” 

van Sela 

 

 

https://youtu.be/4ga5GbQ5ld8
https://youtu.be/4ga5GbQ5ld8
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Heer God, 

U woont daarboven en wij hier beneden. 
Dat is een heel verschil. 
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent. 

Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan 
dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde. 
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus. 
Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd 
naar boven. 
Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen. 

Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van 
hart. 
Zegen alle mensen om ons heen, zodat we merken dat 
Jezus bij ons is. 
Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen 
voelen 
en voelbaar te maken voor anderen. 
Hoor ons gebed om Jezus’ wil. 
Amen. 

 

 

  

ROUTE 

Aan het eind van de Griene 

Dyk ga je rechtsaf. Pas op 

voor het verkeer! Je loopt 

over het bruggetje. Net na 

het bordje ‘Wurdum’ ga je 

rechtsaf, it Blauleech op. 

Een eindje verderop staan 

aan de linkerkant een 

bankje en een paar 

boomstronken. Ga hier 

zitten (of staan) en lees het 

volgende gebed: 

Beluisteren kan hier 

https://youtu.be/7Fy_FqFVwCQ
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Wij hopen, dat je een fijne Wolkenroute hebt gehad.  

Leuk dat je mee wilde lopen.  

Hopelijk lopen we volgend jaar weer met z’n allen! 

Een fijne (Hemelvaarts)dag! 

 

 

 

ROUTE 

Je vervolgt de weg en gaat 

linksaf, daarna over het 

bruggetje. Als je doorloopt 

kom je weer bij de Fikarij 

uit. Dat is ook meteen het 

einde van deze 

Wolkenroute. 


