
Huisgeloof2018#2 - Sewe weke met die Bybel - week 1 [29 Januarie tot 4 Februarie] 

Die tekste is in die sewe weke boekie - Jak 1:21-25 / 1 Kor 13:8-13 / 2 Kor 2:12-18 
 
Neem 'n prentjie van 'n spieël.  Kyk in die prentjie spieël en sê wat julle sien. Jy sal niks in die spieël sien 
nie. Vra of dit altyd gebeur as ons in ’n spieël kyk. Behoort jy altyd jouself te sien as jy in 'n spieel kyk? Die 
waarheid is mos dat dit nie regtig ’n spieël is nie, maar net ’n prentjie van ’n spieël. Geen mens kan 
hom/haarself in so ’n spieël sien nie. 
Net so is die Bybel partymaal soos ’n regte spieël of partymaal soos ’n prentjie van ’n spieël. As jy net 
heeltyd die Bybel lees vir die inligting/ stories wat jy daaruit kry is die Bybel vir jou so min werd soos ’n 
prentjie van ’n spieël. As jy egter die Bybel lees nie net vir die inligting nie, maar as jy doen wat dit sê is dit 
soos ’n regte spieël en beteken dit vir jou iets. 
 
Glasspieëls soos ons dit vandag ken, het nie in die tyd van die Bybel bestaan nie. Die mense het gladde 
metaaloppervlakke - gewoonlik brons - blink gevryf. Soms was die spieëls maar baie dof (vgl 1 Kor 13:12). 
In Jakobus word iemand wat net die Woord hoor en dit nie doen nie vergelyk met iemand wat in ’n spieël 
kyk en dan vergeet wat hy/sy gesien het. Jy hoor die Woord en vergeet sommer vinnig wat dit gesê het. Dit 
is soos iemand wat na sy gesig in die spieël kyk en sien dat sy hare deurmekaar is of gesig vuil is. En dan 
doen hy niks om dit te verander nie. So is ’n persoon wat inkyk in die spieël van die Woord van God en nie 
sy/haar lewe verander nie. 
 
2 Kor 3: Paulus maak aanspraak daarop dat ‘ons’ (insluitend die gemeente, maar teenoor Israel) gesigte 
ont-dek is. Jesus neem die sluier weg. Dus kan ons die heerlikheid van God aanskou – maar soos in 'n 
spieël.  Spieël het hier twee betekenisse: dit is waar die blinkste blink gesien word (is daar iets blinker as 'n 
spieël?), maar ook iets van onvolkome sien     (1 Kor 13:12; onthou spieëls was destyds nou nie juis wat dit 
vandag is nie!).  Die verrassende is dat ons nie onsself in die spieël sien nie, maar die beeld van 
Christus.  En deur aan te hou kyk word ons al hoe meer verander om te deel in sy heerlikheid.  Soos 
Moses van ouds se gesig begin deel het in die heerlikheid deur sy direkte ontmoetings met God, begin dit 
nou ook met ons gebeur.  Ons s'n is egter nie 'n glans op die gesig nie, maar om verander te word tot 
gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God (Rom 8:29-30, 1 Joh 3:2).  Hoe gebeur 
dit?  Inderdaad: "Dit doen die Here wat die Gees is" (3:18c). 
#Nog spieels: Ons weet almal presies hoe ons lyk want ons word groot met spieëls en ons sien foto's en 
video's van onsself.  Maar in die tyd van Jesus het mense nie sulke dinge gehad nie.  Om hulself dan vir 
die eerste keer te sien mag 'n baie groot verrassing gewees het.  Ek het soms die ervaring wanneer ek na 
'n klankopname van myself luister.  Ek klink dan vir myself baie anders as wat ek myself normaalweg 
hoor.  Die punt is: in 'n spieël sien ek myself soos ander mense my sien en nie soos ek dink ek is nie of 
soos ek voorgee om te wees nie.  
Deur in 'n spieël te kyk kan ek oefen om anders te lyk en op te tree as wat ek van nature doen: ek kan werk 
aan die prentjie van myself wat ek graag wil hê ander van my moet hê.  Ons teks sê die prentjie wat ander 
van ons moet hê en waaraan ons moet ‘werk’ is die prentjie van Christus self.  Nie die kuif van een of ander 
popster of die glimlag van my ideaal-model moet ek inoefen nie, maar die karakter van Christus.  Maar ons 
teks sê ook die spieël waarin ons kyk is 'n ‘toorspieël’, dit verander ons!  Deur sy Gees wil God ons 
verander, maar daarvoor moet ons, soos Moses, tyd in sy teenwoordigheid deurbring.  Hoeveel tyd sit jy 
voor die spieël?!  Ons word nie vanself óf deur eie pogings soos Jesus nie, ons moet met Hom, die Here 
wat die Gees is, lewe. 
 
KYK weer: 2 Korintiërs 3:18: ‘Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons 
gesig weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van God gelyk te word. Die 
heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is’. 
In kort. God se mense is mense wat God, dit wat God is, en dit wat God vir sy mense doen, moet 
weerkaats in hierdie wêreld. Ons is God se spieëls. Ander moet iets van God in ons sien. Iets van sy liefde, 
genade en vergifnis. Presies dit wat Paulus hier bedoel. Paulus gebruik in hierdie gedeelte ‘n pragtige 
voorbeeld om te sê wat hy hiermee bedoel. Die voorbeeld wat hy gebruik is die geleentheid waar Moses op 
die berg Sinai die twee tafels van die wet van God ontvang het. Nadat Moses God se heerlikheid daar 
aanskou het, skryf Paulus, het sy gesig so van God se heerlikheid geskitter dat die Israeliete nie na Moses 
kon kyk nie. Met ander woorde, nadat Moses God aanskou het, kon hy nie anders as om God te weerkaats 
nie. Dit wat Hy gesien het, het van hom besit geneem. Dit het hom verander. En sy hele gesig het daarvan 
gestraal. En almal kon dit sien. So is ons ook God se spieëls. Dit wat God is, dit wat God vir sy mense 
doen, hoe God sy mense aanraak, iets daarvan moet in ons lewens sigbaar wees. Jesus self het dit gesê: 
‘Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, 
kan verheerlik’ (Matt 5:16). 


