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IN EEN DROOM ZAG IK
EEN VADER EN EEN ZOON.
ZE LEKEN RUZIE
TE HEBBEN...

DEZE STAD
vergaat niet!
WIE HEEFT JE
DIE ONZIN
VERTELD?

eVANGELIST.
hIJ HEEFT
ME ALLES
VERTELD OVER DIT
BOEK EN DE
HEMELSE STAD.

SSST

GENOEG
OVER DIE HEMELSE
STAD, JONGEN.
DIE BESTAAT
NIET!

JE MOEDER GELOOFDE
OOK AL IN DIE WAANZIN.
GELUKKIG WAS JIJ NOG
MAAR EEN BABY EN KON
ZE JOU NIET
MEENEMEN.

christen
heldhaftig

dapper

3.

ren voor
die nacht kreeg

je leven dapper

christen een

alles gaat

droom...

in vlammen
op!

christen schrok wakker.

SLIK

zeg me
wat ik

‘ga met iedereen die bij u

moet doen?

hoort weg uit deze stad.
Wij staan namelijk op het punt
deze stad te verwoesten.’

die ochtend...

ik hoop
dat vader
op een dag ook
besluit te vertrekken,
en dat het nog
als we bij de

op tijd is...

poort komen,
moeten we
niet stil gaan
staan,
dapper!

4.

zo, die heeft
haast. altijd
al geweten dat hij
ze niet allemaal
op een rijtje
heeft.

roddel

niet
stilstaan.
ze proberen me
alleen maar
over te halen
om hier te

koek-

blijven!

koek!

stijfkop

waarom

plooibaar

zo’n haast,
christen? je

daar gaat

gaat toch niet

er weer zo

op weg naar

eentje die te lang

die zogenaamde

naar de verhalen

hemelse

van evangelist heeft

stad?

zitten luisteren.

ho, stop

ach, hij komt

eens, christen!

wel terug...

wat heb je
daar?

o, dat is
dat stomme
boekje van
evangelist!

het
is helemaal
niet stom. ik geloof
het wel. waarom denk
je dan dat onze
stad verwoesting
heet?Alles zal
hier vergaan.

mijn moeder
woont al in de
hemelse stad en
volgens evangelist
mag iedereen die
van de koning
houdt er
komen wonen.

5.

