
Spiegel 
 
 

Als je kijkt in de spiegel 
wat zie je dan precies? 

Kun jij dan hard op zeggen: 
wat heb ik jou toch lief? 

Zie jij alleen de buitenkant, 
is dat alles wat je ziet? 

Ware schoonheid zit van binnen 
die zie je in de spiegel niet. 

 
Kijk met de ogen van je Maker 

en weet je mag er zijn. 
Je bent het waard, je bent een wonder, 

geboren om uniek te zijn. 
Kijk met de ogen van je Maker, 

Hij ziet in jou zoveel. 
Je lijkt op God, op je Vader; 

Hij schiep jou naar Zijn beeld! 
 

Ja, dat beeld in de spiegel 
zegt echt niet wie jij bent. 

Het is maar een verpakking, 
die verbloemt wie jij bent. 

Zie jij dan niet je binnenkant 
zoals Jezus jou echt kent? 

Ware liefde kijkt iets verder 
dat is de boodschap die Hij zendt. 

 
Kijk met de ogen van je Maker 

en weet je mag er zijn. 
Je bent het waard, je bent een wonder 

geboren om uniek te zijn. 
Kijk met de ogen van je Maker, 

Hij ziet in jou zoveel. 
Je lijkt op God, op je Vader; 

Hij schiep jou naar Zijn beeld! 
 

 
Je bent niet dik, je bent niet dun. 
Je bent niet oud, je bent niet jong. 

Je bent niet mooi en niet lelijk, 
Je bent gewoon heel waardevol! 

 



 
Dus sta je voor de spiegel 
maak dan eens deze stap; 

kijk dan eens diep naar binnen 
 ontdek wat Hij je gaf. 

Hij schiep je lichaam en je geest, 
een stem, een traan, een lach, 
ook een eigen wil, een keuze 

en daarmee ben je af! 
 

Kijk met de ogen van je Maker 
en weet je mag er zijn. 

Je bent het waard, je bent een wonder 
geboren om uniek te zijn. 

Kijk met de ogen van je Maker, 
Hij ziet in jou zoveel. 

Je lijkt op God, op je Vader; 
Hij schiep jou naar Zijn beeld! 

 
 
 
 
 
 
 


