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FEEST!! 
It wie freed en sneon doarpsfeest. En it tema 
wie: De Midsieuwen.  
Doe wie der in tsjerkeriedslid dat betocht dat de 
tsjerke it ienichste gebou is dat út die tiid 
stamt... 
De keunst en kultuerkommisje, foarsitter 
tsjerkeried, dûmny en noch wat minsken gienen 
om de tafel en it waard freed 29 augustus. De 
optocht koe begjinne!! 
 
Dizze kear ried Sint Martinus mei op in hynder. 
Hy waard folge troch mûntsen en nonnen.  
En op ferskate plakken bliuwden sy stean en 
klonk in gregoriaansk sjongen oer de minsken.  
Mei in tekst oanpast op de tiid fan de dei: 
It Moarnsliet:   "Wat soene wy yn Wurdum 
moatte sûnder toer en sûnder tsjerke. 
Sûnt de midsieuwen stiet de doar al iepen, en 
no ek mei de merke" 
Wêrop  de mûntsen en nonnen songen:           

-Ja ek mei de merke.......- 

 
Jûnsliet:   
"De tsjerke stiet hjir al mear as 800 jier. 
Derom dogge wy jûn de fuotsjes fan de flier " 
Wêrop  de mûntsen en nonnen songen:  

-Mei  trappistebier.....- 
 

 
Der waard applaus jûn foar dit optreden en de 
minsken praten der wakker oer en leine elkoar út 
wa de dûmny wie en net ien koe betinke  dat de 
tsjerke op dizze wie earder 
mei dien hie oan it feest.  
 
Dizze twa feestdagen wie de 
tsjerke iepen foar elts die 
efkes bekomme woe, de 
tsjerke ris besjen woe, efkes 
mei ien prate woe of in kearske oanstekke woe.  
 

Tsientallen minsken kamen lâns en waarden 
ûntfongen troch mûntsen en jonkfrouwen.  
 

 
ZONDAG 31 AUGUSTUS 

 
Tsjinst fan de foarberieding 
It docht blieken dat der minsken fan fier wei yn de 
tsjerke sitte. Sy wurde wolkom hjitten en omdat 
de Fryske taal troch harren net ferstien wurd giet 
de tsjinst fierder yn it Nederlânsk.  
De voorganger legt uit dat de dienst natuurlijk 
ook in het teken staat van de middeleeuwen.  
We zingen gezang 237. Dit is een lied dat ook in 
de middeleeuwen al werd gezonden. De melodie 
is zelfs uit de 9e eeuw. 
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Gebed om ontferming 
De voorganger bid voor de wereld en voor ons. 
Wij beantwoorden dit met het zingen van het 
Kyrie é leison (Heer ontferm U..) 
 
Voor de ‘preek’ worden de kinderen uitgenodigd 
om naar voren te komen en het licht en de 
Bijbel te halen.  

 
Dienst van de schriften  

Lezing: Matteus 25  vers 31 – 46. 
Dit gaat over als de Jezus terug komt en dan 
gaat oordelen. De mensen worden gescheiden. 
De schapen rechts en de bokken links.  
En Jezus vertelt dan aan de ‘schapen’ dat ze 
hem eten hebben geven toen hij honger had, 
hem gekleed hebben toen hij naakt was etc.  
De ‘bokken’ hebben dat niet gedaan en vragen 
zich af wanneer dit was voorgevallen.  
Jezus antwoord dan: ‘Wat je aan je naaste 
deed, deed je aan mij”.  
 
Preek: De predikant legt de link naar het 
dorpsfeest… en veronderstelt dat niet echt 
bekend is wanneer nou de middeleeuwen 
waren. Hij zal het ook maar niet vragen… 
waarop vanuit de gemeente iemand mededeelt 
dat de middeleeuwen waren van ongeveer 500 
tot 1500.  
De dominee zet die tijd in perspectief. Het 
Romeinse rijk viel uitéén en de 
volksverhuizingen kwamen op gang. Daarmee 
vielen ook (bestuurs)structuren weg. Een tijd 
van ziekte, epidemieën en oorlogen volgde. Op 
heel veel plaatsen was er slechts het recht van 
de sterkste en heel veel mensen leefden in 
bittere armoede.  
In het oosten van Europa speelde dit niet. Daar 
bleef het Romeinse rijk langer in takt en daar 
verliep de geschiedenis dan ook heel anders.  
Ook in de kerken is dat terug te vinden.  
 
De kerken hier worstelden in die tijd met hun 
positie. En toch was het de kerk die omkeek 
naar de arme mensen. De kerk die in de tijd 
van ‘het recht van de sterkste’ Christelijk liefde 
uitdroeg, zorg had voor arme mensen. De kerk 
die gerechtigheid wil voor alle mensen, juist ook 
voor hen die zich niet zo goed staande kunnen 
houden.  

Het verhaal van Martinus speelt zelfs al in de 4e 
eeuw. Een jongeman uit een welgestelde familie 
volgt zijn eigen weg…. Legt al zijn rijkdom af, 
staat naakt voor zijn vader en zegt dat hij het zo 
niet meer wil…. Het verhaal is bekend en de kerk 
waarin wij nu zitten is naar hem vernoemd.  
 
In die tijden is er veel angst voor de dood en het 
oordeel. Mensen werden nog geen 40 jaren oud. 
Ook de tijd dat je voor geld een aflaat kocht om 
van je zonden af te zijn…. Handelingen waar 
weer verzet tegen kwam. 
 
Bonefatius werd in 754 vermoord. Vermoedelijk 
zal hier op deze plek rond 800 een houten kerkje 
zijn gebouwd (?) En vanaf 1100 werd het een 
stenen kerk, een groot gebouw.  Nu staat dit 
gebouw midden in het dorp en staan er stenen 
huizen in ons dorp. Maar in de middeleeuwen 
was dit gebouw het enige 
stenen gebouw en 
torende boven de huizen 
in het dorp uit.  
En de boodschap blijft 
actueel.  
Dit weekeinde staat de 
deur van de kerk open. Dat hoort zo te blijven. En 
het uitdragen van barmhartigheid en 
gerechtigheid blijft actueel.  
Het verhaal van Jezus is ook hier iedere dag 
actueel: Met het dienen van je naaste dien je 
God.  
‘Iepen sûnt de midsieuwen’ en noch folle 
langer…. 
 
Na de preek is er een korte stilte waarna de 
organist een prachtige klein concert geeft waarbij 
je ziet dat de mensen genieten!! 
 

 
 
Dienst van het delen  
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Onderhoud 
gebouwen 
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Slotlied 

Voor het ontvangen van de zegen zingen we 
lied 400 de verzen 1, 8 9 en 12. Niet alleen bij 
de psalmen staan hele oude liederen..  
Een lied dat vreugdevol en uit volle borst 
behoort te worden gezongen!! En dat gebeurt!! 

 

Bloemen  
De bloemen gingen 
naar fam. Reitsma aan 
de Tjisse de Boerstrjitte 
in Wirdum.  
 
Het bloemstuk werd  
gemaakt door Loeky 
van Lune.  

 
 

Medewerkers 
Voorganger:    Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst:  Jelle de Jong 
 


