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Geen dichter wist de verwondering over het leven en de 

rijkdom en diepgang van het evangelie zo origineel en tegelijk 

herkenbaar te verbeelden als Jaap Zijlstra. Dankzij zijn talent 

om met de taal te spelen vond hij de woorden die een breed 

spectrum van gevoelens bestrijken.

Naast gedichten staan in deze bloemlezing een twintigtal 

gebeden, helder van taal en vol geloofsvertrouwen.

‘Je haalt een dichter in huis die je direct 

naar je hart grijpt. Hij laat vervolgens 

niet meer los, omdat hij kort, kernachtig, 

zonder ‘dichterlijke’ omhaal de wereld om 

je heen schetst. En deze dichter benadert 

de wereld liefdevol, altijd liefdevol. Niet 

twijfelen… kopen!’

CV Koers

‘In de Verzamelde gedichten laat de 

veelzijdige dichter Jaap Zijlstra ons getuige 

zijn van zijn liefde voor de mens en het 

leven.’
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Woord vooraf

De poëzie van Jaap Zijlstra is zoals hij zelf was: intens 

en sensitief. Naast een taalman was hij een speelman 

die in gedichten vleugels vond. En zijn poëzie komt 

voort uit het hart van het evangelie: de liefde.

Het was een vreugdevolle bezigheid om deze 

bloemlezing samen te stellen, om te zoeken naar de 

mooiste regels, de helderste zegging, om te ontdek-

ken: het vuur is nog niet uitgedoofd! 

Bij de keuze van de gedichten heb ik de titel en het 

thema van de bloemlezing in het oog gehouden: de 

liefde en de ‘religie’ – de natuur en het verlangen zijn 

in beide vervat.

Een van de gedichten die mij speciaal ontroerden 

is de haiku op blz. 56 over de dode zwaluw. Als je zo 

kunt schrijven, maar vooral als je zo kunt kijken, ben 

je wat Basho noemt een meester!

Op deze plaats wil ik Wim Zijlstra, broer van Jaap, 

bedanken voor de prettige samenwerking bij de 

voor bereiding van deze bundel. 

Naast gedichten staat er in deze bloemlezing een 

twintigtal gebeden, helder van taal en vol geloofsver-

trouwen.
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Laten we Jaap Zijlstra blijven lezen, in zijn gedich-

ten en gebeden spreekt hij de taal der liefde!

Leendert Torn
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Loopjongen

De loopjongen van Jeruzalem

heeft aan den lijve ondervonden

dat zijn last licht is

en zijn juk zacht.

Hij met zijn ezelsoren

en zijn ezelsbegrafenis.

Het ruiterlijke paard,

de hoogwaardige kameel,

zij komen er niet aan te pas.

De hoge eer valt te beurt

aan een armzalige ezel.

Palmtakken vallen hem te voet.

Gezegend is hij

die komt in zijn grauwe pak,

de lastdrager van de Heer. 
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Kapernaüm

Hier is hij van wal gestoken,

hier heeft hij zijn brood gestrooid

op het water

om het te vinden na vele dagen,

na de storm op het pinksterfeest.

Het water heeft zijn voetstap uitgewist,

zijn handschrift staat niet meer

geschreven in het zand

en ook de vreemde vloedlijn is verdwenen,

de schare die niemand tellen kan.

Wij staan er nu,

vogels van vreemde pluimage,

luistervinken die niet deugen,

en nemen het brood ter hand.

Neem en eet

zegt hij over een zee van jaren,

dit is mijn lichaam

dat voor u gesproken is.
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Vragenderwijs

Ik vroeg

wie is

de goudsmid van de zon,

wie gaf

de sterren de ruimte,

wie plantte

de maan

in het veld van de nacht?

Ik vroeg

wie gaf

visie aan mijn ogen,

kleur aan het gras,

toonhoogte aan de vogels?

Wie

heeft het denken bedacht?

Wie

het luisterend oor?

Wie

heeft de zinspelen

in de mond gelegd?

Zeg het mij 

met zijn woorden.
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Want voor hem

klopt een hart 

in mijn keel.
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