
Dit toegankelijk geschreven dagboek volgt het kerkelijk 

jaar (Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) en 

behandelt daarnaast het Onze Vader, de Zaligsprekingen, 

de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Tien Woorden. 

Daarmee is het een geschikte inleiding in het christelijke 

geloof. Als geen ander weet Jaap Zijlstra de lezer naar het 

hart van het evangelie te brengen: de liefde van God voor 

deze wereld.

Van dominee-dichter Jaap Zijlstra (1933-2015) verschenen 

eerder o.a. Inkeer. Gebeden (5e druk 2007) en In een ander 

licht. Kijken naar Ikonen (2e druk 2010). In 2016 verscheen 

postuum Taal der liefde, waarin zijn mooiste religieuze 

gedichten zijn opgenomen en een keuze van zijn gebeden.

ISBN 978 90 435 2854 2
NUR 707
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