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Kijk nou!
 Daar zijn
 Hikari en
 Mana!

Mana, 
alles 

goed?

Kom! 
Laten we d'r 

zoeken!
Zouden ze 
samen naar
 de rivier zijn 
gekomen?!

Oh, Hikari. 
Mijn poesje 
Momo is
 kwijt.

Helaas...
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Ze is
 dood.

Oh
... Ik 

haat 
deze 

wereld!

Ik 
zag Yoshi. 
Hij werd 
weer 
gepest

...

Hikari, 
wat is 
er mis?

Geef mijn 
bril terug!

Ze gingen 
iedere keer 
achter hem 

aan.

Geef 'm 
terug!

I
e

e
e
e
e
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Ik kan niks 
zien zonder

mijn bril!

Het spijt me,
 Hikari! Gaat het

 een beetje?

Yoshi 
kan niets 

zonder bril, 
zelfs bijna
 niet lopen.

Het 
geeft niet. 
Sorry dat 
ik er niets 
aan kon
 doen.

Die 
sukkels 

pakten hem 
zomaar 

af.

Die sukkels 
gooiden zijn
 bril in het 
hoge gras, 
en ik heb 
zolang 
moeten
 zoeken.

Ik 
moest iets 

doen...

Toen
 we hem 
eindelijk 
hadden,
 bleek hij 
kapot te 

zijn!

Laat 
hem 
met 
rust!

Ik 
haat 
ze!

Wie denk je 
wel niet dat je 

bent?

Waarom zijn 
onschuldige 
mensen altijd
 de pineut?

Geef 'm 
terug!
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Ik wil ze
 in elkaar
 rammen!

Dat 
is wat ik wil...

 een antwoord. 
Waar ga je heen 
als je dood gaat?

Ik wil sterk
 worden. Zo sterk 
dat ik ze allemaal 

aan kan!

Hmm.Is er niet
 iets dat jij
 wil, Mana?

 Meer dan wat 
dan ook?

Jij wil een
 antwoord, 
en ik ook.

Toen 
Momo was 
aangereden,

Ik weet het! 
Laten we een 

wedstrijd houden
 om antwoorden

 te vinden!

Ik denk dat ik 
het eng vind, omdat 
ik het niet weet...

hebben we haar bij 
de rivier begraven.

Je bedoelt, 
dat jij uitzoekt 
hoe je heel erg 

sterk kan 
worden.

Die nacht begon ik 
mezelf af te vragen...

En jij 
zoekt uit 
wat er 
gebeurt 

als je dood 
gaat.

wat gebeurt 
er als je dood gaat... 
ik had er zelfs een 
nachtmerrie van.
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Dan hoef ik 
niet meer 

bang te zijn.
Hallo meisje,
 hoe heet

 jij?

En dan hoef 
ik niet meer 
zo boos te 
worden!

Ik heet 
Mana.

Ha ha. 
Ik zal ze 
te grazen 
nemen!

We hebben één week. 
We spreken hier weer
 af om te delen wat

 we gevonden 
hebben.

Is 
goed.

Die week...

Ik ben
 benieuwd of
 ik wat vind...

Hier, poes, 
poes!
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Kom je hier 
vaak, Mana?

Ja, 
ik ben bang 
voor de 
dood.

Nee, nooit!
 Ik hou niet van 
begraafplaatsen.

Snap ik.

Ze 
was heel 

ziek...Nou, 
Hem natuurlijk, 

Jezus.

Ze lijken best 
eng - als je hem 

niet kent...

Zal ik je 
vertellen over hoe 
Jezus met de dood 

omging?

Zo ziek dat 
haar vader

 hulp zocht bij
 een reiziger
 van wie hij 
gehoord

 had dat hij
 alle ziektes

 kon genezen.

Laat me raden. 
Je houd niet van 
begraafplaatsen,
 omdat de plek je

 eraan herinnert dat
 iedereen dood

 gaat?

Bedoelt
 u de Jezus die 
geboren is op 
kerstavond?

Wie 
niet?

Er was 
eens een meisje 
ongeveer even 

oud als jij.

Die
 reiziger was

 Jezus.

Precies. 
Wat ben jij
 een slim 
meisje.
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Voordat ze nog 
maar bij het huis 

waren aangekomen

kwamen mensen
 om te zeggen dat het 
te laat was, het meisje 

was dood. Maak
 je geen 
zorgen,

geloof
 in mij.

Dat is wat Jezus
 tegen de vader zei.

Toen
 ze bij het huis 
kwamen, ging
 Jezus met
 de moeder, 
de vader

en een paar
 van zijn discipelen 
de kamer binnen 
van het meisje.

Meisje,
 sta op.

Ze stond 
onmiddelijk op en

 liep door de
 kamer.
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Mana,
 zeg me nou

 eens, na Jezus
 te hebben

 ontmoet, denk je
 dat ze ooit nog
 bang was voor

 de dood?

Ze zou 
nooit meer
 hetzelfde

 zijn.

Verdraaid,
 de week is 
voorbij, en ik
 heb niks 
ontdekt.

Ik zag 
een stoere

 jongen op de
 middelbare
 school, die
 goed kon 

boxen.

Ik wilde
 net als hij

 zijn...

tot hij
 een rotzak, 

die meisjes aan het
 pesten was, buiten

 westen sloeg...

Toen
 gaf de politie 
hem de schuld
 en nam hem

 mee!

Ik kon
 het niet
 geloven!

Ik heb
 iemand 
gevonden

 die sterk is!
 Sterk genoeg 
om de dood
 te verslaan!

Wat?!
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Hij heet Jezus.
Je weet wel, de Jezus 
van Kerst.

Dus
 je bent

 niet bang 
meer?

Wat?!

Ja,
 het gekke is,
 in plaats van
 angstig te zijn

 voel ik me
 vrolijk!

Ik heb een oud
 vrouwtje ontmoet die 
alles over hem wist, zij 

vertelde me dit...

Hmm. 
Jezus,
 zei je?

bracht 
mensen terug 
van de dood...

Ik wil hier meer 
van weten.

Jezus 
genas zieke 
mensen...

Ik
 zal wel eens 

kijken...

Hij had
 macht over
 stormen,
 demonen,
 en allerlei
 kwaad.

Waarom ga 
je er dan niet op

 uit om meer over 
Jezus te leren?
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Als je de
 eerste wil zijn, 
moet je anderen 

willen dienen

Wees
 als een
 kind.

Dankzij
 Jezus kan
 ik weer
 zien!

Ja! Kijk, het is 
Jezus!

Hi

Je
 hebt Hem
 gevonden
 of niet?

Hij wilde de
 mensen alleen maar
 helpen, en ze hebben

 Hem gekruisigd.

Geloof
 als een kind. Hij

 deed
 alleen

 maar het 
goede.

Maar 
toen deed
 Hij iets

 onvoorstelbaars.

Mijn Vader
 in de Hemel
 is aan het 

werk...

En ik doe alleen
 wat Hij wil.

GRRRRGRRRR

Dus jij
 zegt dat 

God je eigen 
Vader is?!!

Dat is net 
als zeggen 
dat je God 
bent! Dat 
staan we 
niet toe!

Wat
?!

Hey,
 jij was

 toch die 
blinde?

Vergeef hen,
 ze weten niet
 wat ze doen.

Haha,
 kijk nou
 toch!

Ben je
 de Redder?
 Red jezelf!

A
A
a
h
h

A
A
a
h
h

Aiiiiiii!Aiiiiiii!

Vader!

Ha ha 

ha  ha

hi

 In het
 Koninkrijk,
 zijn de

 laatsten de 
eersten.
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Drie dagen
 na zijn dood, kwam
 Hij weer tot leven.

Toen ik de
manga-versie van
het Bijbelverhaal had
gelezen, kreeg
ik het gevoel
om te bidden.

Zelfs door Hem te 
doden, konden ze 
Hem niet stoppen!

Ik zei,
 "Jezus, ik ben
 verkeerd bezig

 geweest. Het spijt me.
 Ik wil Uw voorbeeld

 volgen.

 Help me alstublieft
 te zien zoals U."

Over
 macht

 gesproken!
 Hij had die

 slechteriken
 kunnen

 verpletteren.

Nadat
 ik gebeden had, 

viel alles op
 zijn plek...

In plaats
 daarvan,

 weet je wat
 Hij deed toen
 Hij aan het
 kruis hing?

Ik voelde me
 goed!

Hij
 vergaf
 hen.

Dat is geweldig!
 Weet je dat ik

 precies hetzelfde
 heb gedaan?

Ik kan het me
 niet voorstellen!

 Ik heb mijn antwoord,
 Mana. Ware macht
 heeft een naam: 

Jezus!
Niet alleen gingen
 mijn twijfels weg,

 maar ik was zo blij dat
 ik wel kon dansen.

Je bent
 enigszins veranderd, 

Hikari...

Hé, laten
 we naar de
 rivier gaan!

Ok
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Hé!

Maar
 jij hebt je eigen

 verhaal.

Ik
 bedacht
 me net
 wat. Net

 zoals je vriend
 die je dit boekje 
heeft gegeven.

Samen met 
Jezus praten

?

Wij
 zijn een uitdaging

 aangegaan.

Hoe wist
 je dat

?!

Nu is
 het jouw beurt!

Maar 
wacht,

 er is nog
 iemand...

Herinner
 je je het kruis 
eerder in het 

verhaal?

en deden
 we maar wat

 we wilden
Dat

 klopt, 
dat ben 

jij !

We hebben
 geleerd dat het

 met ons allebei te
 maken heeft.

Nu heb
 je ons verhaal

 gehoord...

Eerst keken
 we niet naar

 God.

In andere 
woorden, we 
zondigden.
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Door de zonde
 zijn we allemaal

 in gevaar.

maar
 hij heeft onze 
zonde op zich 

genomen

Wanneer
 we dood gaan, 

verdienen we allemaal 
veroordeeld te 

worden.

en is
 gestorven
 aan het
 kruis.

God is
 daarom zelf als 
mens op aarde

 gekomen;

Nu zegt
 hij tegen

 ons...

"Ik ben de
 goede herder.

 Een goede herder
 heeft zijn leven over 

voor de schapen."

Jezus was
 volmaakt en

 heeft nooit iets 
verkeerds
 gedaan,

"Ik ben het licht
 voor de mensen.

 Iederen die Mij volgt,
 hoeft nooit meer

 in het donker 
te leven."

"Ik ben
 de opstanding en

 het leven. Iedereen die
 in Mij gelooft, zal leven,

 zelfs als hij al
 gestorven is."
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En
 nu geeft hij

 ons een
 cadeau.

"Jezus, tot nu toe heb ik U nooit 
echt gekend. Nu heb ik geleerd dat 
U altijd om me hebt gegeven. Ik heb 
ook gehoord dat U aan het kruis 
gestorven bent om de straf weg 
te nemen die ik verdien. Nu bied u 
mij vergevenis en vriendschap. Dank 
U! Kunt U mij alstublieft mijn zonden 
vergeven? Help me, alstublieft, om U 
beter te leren kennen, en leid me op 
het juiste pad. Amen."

vergeving

vergeving

Wil je
 dit gebed nu 

bidden?
eeuwige

 vriendschap

eeuwige
 vriendschap

Onthoud dit,
 deze woorden zijn
 geen toverspreuk.

 Het gaat erom dat je 
het oprecht

 meent.
Ja, dat klopt! Dus 

hier is onze uitdaging 
aan jou. We willen 
dat je drie vragen 
beantwoord, jij en 
de vriend die je dit 

boekje gaf.

2. Wat is het beste 
cadeau dat je ooit 
hebt gekregen?

Hij biedt ons
 vergeving en eeuwig e 
vriendschap. Nou dat is

 pas van waarde!

Uau, esse é 
o verdadeiro 

tesouro! 

Laten 
we

 bidden!

1. Heb je ooit 
een antwoord 
op een vraag 
gezocht net als 
Hikari of Mana?

3. God's cadeau aan ons 
is vergevenis en eeuwige 
vriendschap—accepteer je 
dat? (Eeuwige Vriendschap) 
(Vergeving)

Zeg
 het Hem 

dan!

Heb
 je al "ja" 
gezegd?

Hieronder 
staat een 
eenvoudig 

gebed om je 
te helpen.

Ik ben
 bang

 van de
 dood



29 30

Heb je al 
gebeden?

Goed 
gedaan, 
hoor!

Dan zal
 Hij je dagelijks

 leiden en helpen,
 je leven lang.

Da's 
geweldig!

Je
 bent nu het
 avontuur van

 je leven
 begonnen!

Hoe
 denk je dat

 je Hem beter
 kan leren
 kennen?

Net als
 iedere andere 
vriendschap,
 moet onze
 vriendschap
 met Jezus
 groeien.

We
 nemen nu
 afscheid,

Hij wil
 je beste 
vriend zijn.

Want
 we hebben nog 

meer vrienden aan 
wie we dit alles 
gaan vertellen.
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