
Jezus





max lucado

Jezus
Hij die 

jou kent



Hij die jou kent
Max Lucado

Originally published in English under the title  
Jesus, The God Who Knows Your Name.

Copyright © 2020 by Max Lucado.
Published by arrangement with Thomas Nelson, a division of 

HarperCollins Christian Publishing, Inc.

ISBN 978-90-33802-27-0
NUR 707

c-NUR 001

Vertaald door: Tobya Jong
Foto omslag: Shutterstock

Ontwerp omslag: Coco Bookmedia
Opmaak binnenwerk: Gewoon Geertje, Genemuiden

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de 
Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, 

tenzij anders vermeld.

© 2020 UITGEVERIJ ARK MEDIA - HEERENVEEN
Alle rechten voorbehouden. 

Ark Media is onderdeel van Royal Jongbloed Publishing.

www.royaljongbloed.com



Denalyn en ik willen dit boek graag opdragen aan onze 
schoonzoon, Jeff Jones.

Iedereen die jou kent, is daardoor een beter mens geworden.
Bedankt dat je zo veel van onze dochter houdt! 

Wij houden ook van jou.
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Mijn dank gaat uit naar mijn goede vrienden bij HarperCollins 
Christian Publishing. Jullie steun is fantastisch! Mark Schoen-
wald, David Moberg, Brian Hampton, Janene MacIvor, Jessalyn 
Foggy en Mark Glesne hebben zich vanaf het begin met hart en 
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INLEIDING

Carinette heeft iets bijzonders. Een bepaalde blik. Een veer-
krachtige tred. Een glinstering in haar ogen. Ze is een van de 57 
kinderen in een weeshuis ergens op Haïti: ze hebben allemaal 
een donkere huid, stralende ogen en kroeskrulletjes. Allemaal 
spreken ze Creools en zijn ze dol op spelletjes en gezelligheid. 
Elk van deze kinderen is kostbaar. Maar dit zevenjarige meisje is 
anders dan de anderen. Dat komt niet doordat ze een speciale 
behandeling krijgt. Ze eet dezelfde rijst en dezelfde bonen als 
alle andere kinderen en speelt op dezelfde stoffige speelplaats. 
Ze slaapt onder hetzelfde tinnen dak als de andere meisjes en 
luistert net als zij naar het gekletter van de regen die bijna elke 
nacht valt. Ze heeft precies dezelfde gewoontes als de rest. En 
toch is ze anders.
De reden? Vraag het haar maar. Vraag Carinette maar naar de 
bezoekers die van ver weg gekomen waren, uit een heel andere 
wereld, om haar te ontmoeten. Ze waren op zoek geweest naar 
een meisje, een klein meisje, precies zoals zij. Ze kenden haar 
naam. Ze wisten wat haar lievelingsliedje was. Ze wisten dat ze 
het allerliefst boekjes leest of met een springtouw speelt. En op 
een bepaald moment – een moment dat haar leven voor altijd 
veranderde – nodigden ze haar uit om bij hen te komen wonen.
‘Ze komen me halen,’ zou ze tegen je zeggen.

Vraag maar naar de foto’s van het huis dat straks haar thuis 
wordt, dan laat zij ze zien. En als je er niet naar vraagt, doet ze 
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dat evengoed. Haar adoptieouders hadden haar foto’s gegeven, 
een teddybeer, mueslirepen en koekjes. Carinette had het lek-
kers met haar vriendjes gedeeld en de directeur gevraagd om op 
haar beer te passen, maar de foto’s had ze bij zich gehouden.

Ze herinneren haar aan de vader die haar kent. Ze herinneren 
haar aan het huis dat op haar wacht. De foto’s helpen haar om 
het ongelofelijke te geloven: dat iemand haar naam kent en 
heeft beloofd dat hij haar thuis zal brengen.

Daardoor is Carinette anders. Ze woont nog steeds in het-
zelfde weeshuis, speelt op hetzelfde pleintje en eet in dezelfde 
eetzaal. Maar haar wereld veranderde op de dag dat ze ontdekte 
dat iemand ver weg haar naam kent en haar komt halen.

Zou jij datzelfde kunnen geloven? Kun je je voorstellen dat er 
een Vader is, een hemelse Vader, die je naam kent? Dat er een 
thuis is dat op je wacht? Sta je open voor het levensveranderende 
idee dat de almachtige, alwetende God jou liefheeft? Hij weet alles 
van je, tot in de kleinste details. Wat je interesses zijn, waar je mee 
worstelt. Hij weet van je falen en kent je angsten. Hij kent jou.

En weet je wat deze God over zijn kinderen zegt? 

‘De heer onderzoekt alle  harten  en kent alle verlangens en 
gedachten.’ (1 Kron. 28:9)
Hij beschouwt jou als zijn ‘oogappel’. (Zach. 2:12)
Hij kan ‘met onze zwakheden meevoelen’. (Hebr. 4:15)
‘Toen mijn geest in mij bezweek,’ schreef koning David, 
‘kende Ú mijn pad.’ (Ps. 142:4, HSV)
‘Hij kent de wegen die ik kies,’ stelde Job. (Job 23:10)

En jij? Ken jij deze God, die jou zo goed kent? Hij kent je naam. 
En Hij wil niets liever dan jou thuisbrengen.

Ik ben zelf niet op Haïti geweest. Het verhaal van dit wees-
meisje hoorde ik in de aula van de kerk. Ik ben voorganger, en 
net als andere voorgangers vind ik het fijn om mijn gemeente-
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leden na afloop van de kerkdienst nog even te spreken. Net als 
andere voorgangers vind ik het geweldig als trotse ouders en 
grootouders hun pasgeboren (klein)kinderen aan mij komen 
laten zien. Ik heb meer baby’tjes vastgehouden dan ik kan tellen 
en meer foto’s gezien dan de gemiddelde fotograaf. Maar ik kan 
me niet herinneren dat ik ooit zo verrast was als op de dag dat 
Dan me een foto van zijn nieuwe dochter liet zien.

Het meisje op de foto had een brede glimlach, een roze lint in 
haar haar en een huid met de kleur van chocolade.

De man die me de foto overhandigde lachte breeduit, droeg 
een cowboyhoed en dito laarzen, en had dezelfde huidskleur als 
Casper het vriendelijke spookje.

‘Je dochter?’
Dat was het moment waarop ik hoorde over het weeshuis, 

over de reis en over de voorgenomen adoptie – hun besluit om 
nog een meisje in hun gezin te verwelkomen. In de vijf minuten 
die volgden vertelde hij me alles over haar haar, haar ogen en 
haar favoriete kleur, liedje en boek, haast zonder adem te halen. 
Hij bleef maar over haar praten. Hij was dol op haar.

Zou jij hetzelfde kunnen geloven over jouw hemelse Vader?
Dat is namelijk de boodschap van de hemel – een boodschap 

die op elke bladzijde van de Bijbel terug te vinden is.

‘Je God zal zich over jou verheugen.’ (Jes. 62:5)
‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je 
naam geroepen, je bent van mij!’ (Jes. 43:1)
‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift.’ (Jes. 49:16)
‘Vreugde vindt de heer in wie hem eren en in wie hopen op 
zijn  liefde  en trouw.’ (Ps. 147:11)
‘Wie de heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste 
tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want 
de heer richt hem op.’ (Ps. 37:23-24)
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Verbazen deze woorden je? Hoe komen we toch aan dat idee van 
een God die niet om ons geeft, die niet dichtbij is? In elk geval 
hebben we het niet van Jezus.

Jezus Christus is het volmaakte beeld van God. Precies zoals 
Carinette haar foto’s had, zo hebben wij Jezus. Wil je weten hoe 
God denkt over zieke mensen? Kijk naar Jezus. Waar God boos 
van wordt? Kijk naar Jezus. Schrijft God ooit mensen af? Neemt 
Hij het voor ze op? Het antwoord vind je in Jezus. ‘De Zoon is de 
afstraling en enige uitdrukking van de heerlijkheid van (onze ont-
zagwekkende God) … en een exacte weergave en volmaakte afdruk 
van zijn (Vaders) wezen.’ (Hebr. 1:3, naar de Amplified Bible)

De foto’s helpen Carinette om zich een beeld te vormen van 
de plek die straks haar thuis zal zijn. Ze is nog niet thuis. Maar 
straks wel. Een maandje nog, of misschien twee. Ze weet dat de 
dag steeds dichterbij komt. Elk uur dat verstrijkt, is er één. Van-
daag of morgen staat haar vader op de stoep. Hij komt eraan. Hij 
heeft beloofd dat hij terugkomt. Hij is al eens eerder geweest om 
haar officieel tot zijn kind te maken. Maar dan komt hij om haar 
mee naar huis te nemen. 

Tot dat moment leeft ze met een hart dat gericht is op thuis.
Zouden we dat niet allemaal moeten doen? Carinettes situa-

tie lijkt op die van ons. Zijn wij niet uitgekozen? Zijn wij niet 
geadopteerd? ‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als  
slaven  in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods  kin-
deren  te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met “Abba, 
Vader”.’ (Rom. 8:15)

God heeft naar jou gezocht. Hij heeft je uitgekozen. Hij had 
de papieren al in orde gemaakt voordat jij besefte dat je een 
adoptiegezin nodig had.

‘Hij kende ons al voordat we er waren. Hij heeft ons uitgeko-
zen om zijn  kinderen  te zijn (en om te worden als) zijn Zoon, die 
lijkt op God zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van  Chris-
tus.’ (Rom. 8:29, BGT)
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Jou vaderloos achterlaten in een wereld met tinnen borden en 
harde bedden? Geen denken aan. De mensen die inzage hebben 
in Gods familiebijbel, zien jouw naam daar staan. Hij heeft je 
naam in zijn boek geschreven. En de adoptiekosten zijn al vol-
daan. ‘God heeft zijn Zoon … gezonden om ons vrij te kopen van 
de wet opdat wij zijn  kinderen  zouden worden.’ (Gal. 4:4-5)

Wij hoeven onze adoptie niet zelf te betalen, maar we moe-
ten haar wel aannemen. Carinette had tegen de Johnsons kun-
nen zeggen dat ze moesten ophoepelen. Maar dat deed ze niet. 
Jij kunt tegen God zeggen dat Hij moet ophoepelen. Maar dat 
zou je niet in je hoofd halen, toch? ‘Want door het geloof en in  
Christus   Jezus  bent u allen  kinderen  van God.’ (Gal. 3:26) Op het 
moment dat we zijn aanbod aannemen, veranderen we van 
wezen in erfgenamen: ‘Omdat u  Christus  toebehoort, bent u … 
erfgenamen.’ (Gal. 3:29)

Erfgenamen! Erfgenamen met een nieuwe naam. Een nieuw 
thuis. Een nieuw leven. ‘Erfgenamen van God en mede-erfgena-
men van  Christus.’ (Rom. 8:17, HSV) De hemel kent geen stief-
kinderen of kleinkinderen. Jij en Christus delen in hetzelfde 
testament. Wat Hij erft, erf jij ook. Je bent op weg naar huis.

Maar dat vergeten we nogal eens, of niet soms? We raken 
gewend aan de harde bedden en de overvolle klaslokalen. We 
kijken te weinig over het randje van de schutting, op zoek naar 
een glimpje van de wereld die komt. Hoelang is het geleden dat 
jij je je toekomstige thuis hebt voorgesteld? Heeft Petrus het 
tegen ons wanneer hij zegt: ‘Vrienden, deze wereld is niet jullie 
thuis, dus maak het er niet te gezellig’? (1 Petr. 2:11, naar The Mes-
sage) 

Net als Carinette zijn we geadopteerd, maar nog niet ver-
huisd. We hebben een nieuwe familie, maar nog niet al onze 
gezinsleden ontmoet. We kennen de naam van onze Vader, we 
weten dat Hij aanspraak op ons gemaakt heeft, maar Hij moet 
ons nog ophalen.


