
GROOT JOHANNES EVANGELIE BOEK 5:130 DIE 
MEESTER: [2] Ons, van ons kant af, moet daarom ook 
niks anders doen as om die mense alleen die volle 
koms van Elohim se ryk van die suiwer liefde en 
waarheid te verkondig nie, en slegs as dit nodig is, `n 
klein wonderwerk daaraan toevoeg, wat hom egter 
altyd maar net as `n weldaad kenbaar moet maak en 
nooit as `n straf of selfs as met toorn vervulde wraak 
nie, selfs dan nie wanneer ons deur die blinde en 
derhalwe ook sekerlik baie ondankbare mense die 
grootste ongemak sou verduur nie. As een van julle dit 
sou doen, dan sou hy in plaas van iets goeds, maar net 
iets boos bewerkstellig het en dan sou Ek genoodsaak 
wees om al My barmhartigheid aan hom te onttrek 
en hom uiteindelik met toorn in My oë aan te sien.  

[3] My leer moet dus sonder enige uiterlike en nog 
minder innerlike dwang aan die mense en volke in die 
hele wêreld gegee word, en daar mag slegs 
wonderwerke gedoen word waar die mense ten 
eerste `n lewendige in die hele hart oortuigende, 
vaste geloof het, waarin geen enkele uiterlike twyfel 
meer in sal voorkom nie, en verder baie ervaring en 
baie kennis besit wat die verskillende dinge betref. 

[4] Vir baie lig- en bygelowige mense moet geen 
wonderwerke gedoen word nie, omdat hulle 
daardeur dadelik beroof sou word van elke vonk van 
hul swak vrye wil! En dan sou My nuwe leer uit die 
hemele vir hulle absoluut nie nuttiger wees as hul ou 
bygeloof nie; want hulle sou dadelik aan die woorde 
uit die hemele `n besondere, goddelik-magiese 
werking gaan toeskryf, dit op hulle laat inwerk, en dit 
heeltemal passief gaan opstel in alle dinge en 
omstandighede, en al die handelinge volgens My leer 
laat soos dit is.  

[5] Ja, uiteindelik sou hulle selfs so traag word, soos 
baie welgestelde Judeërs van vandag, vir wie dit selfs 
teveel moeite is om self tot Elohim te bid; hulle betaal 
die Fariseërs en ook ander mense om vir hulle te bid, 
omdat hulle self te min tyd daarvoor sou hê, en dit ook 
baie lastig vir hulle is om die talle ellelange gebede vir 
hulleself uit te murmel. 

[6] As dit egter eenmaal so ellendig ver mag kom met 
hierdie nuwe leer van My, dan kan `n algemene 
oordeel dit alles na die toestand van die ou waarheid 
terugbring, soos wat in die tye van Noag, seker nie ver 
meer is nie. 

[7] Leer die mense daarom die suiwerste waarheid en 
laat alles wat met misterieuse en magiese 
wonderwerke te make het, totaal daarbuite, omdat 
alles anders tevergeefs sou wees! Want as iemand sy 
handeling volgens sy vrye wil agterweë gaan laat en 
tot `n soort vrome traagheid oorgaan, dan hou hy 

immers op om `n mens te wees; dan is sy waarde 
minder as die van `n dier, en is hy te vergelyk met `n 
onvrugbare en wilde struikgewas, wat onder 
inwerking van buite af, van die lig van die son en haar 
warmte, slegs as wilde gewas sonder vrug vegeteer en 
byna tot geen enkele noodsaaklike selfwerksaamheid 
meer in staat is nie. 

[8] By sulke mense verkoel die liefde dan ook, en die 
arme naaste is vir hulle uiteindelik niks anders geword 
as `n lastige vlieg nie, wat hulle steur in hul wêreldse 
slaap vol behaaglikheid. En wat die liefde tot Elohim 
betref, daar betaal hulle dan vir allerlei offers en 
gebede. Sê my, hoe sien dit in die hart van sulke 
mense dan daaruit met die ryk van Elohim?! Ek sê nie 
dat hierdie toestand later by mense wat deel het aan 
My leer, sonder meer sal gebeur nie, soos wat nou by 
die Fariseërs en Judeërs die geval is nie; maar dit kan 
gebeur, en dit binne nie eers so `n lang tyd nie, 
wanneer julle as diegene wat hierdie leer sal uitdra, 
nie verstandig genoeg te werk sal gaan nie.  

[9] Want Ek maak julle immers nie gebonde nie, maar 
tot vrye bodes ter verkondiging van die ryk van Elohim 
op hierdie aarde. Wel sal julle van My altyd `n 
aanwysing kry wat julle hier of daar moet doen of sê, 
maar julle sal nooit met julle wil daartoe gedwing 
word nie, omdat julle vir alles ook My liewe en nou 
allereerste kinders is!  

[10] Ek sal nóg aan julle, nóg aan iemand anders ooit 
My wil, wat met My Wysheid ooreenstem, opdring 
nie, maar dit slegs te kenne gee deur woorde en deur 
raad; dan moet julle dit eers self deur julle eie wil en 
deur dade jul eie maak, en wel deur allerlei selfver-
loëning in die verskillende dinge van hierdie wêreld. 

[11] Want julle weet nou immers dat die hele wêreld 
en haar veelsoortige materie daar vanweë die gees is, 
en die gees ewiglik nie ter wille van die materie nie; en 
daarom sou dit dan ook uiters dom van julle wees 
wanneer julle vir die materie sou kies, noudat julle al 
vir meer as die helfte van julle bestaan mense is wat in 
die gees oorgegaan het. Maar julle sal absoluut nie op 
een of ander manier deur My gedwing word om 
volledig vir die gees te kies nie; want elke beslissing is 
en bly die hoogste eie saak van elke mens self, omdat 
sy ewige lewe juis daarvan afhang. 

[12] Kennis en geloof alleen, ook al is dit sonder enige 
twyfel, help niemand verder nie, maar slegs die 
handeling in ooreenstemming hiermee! Daarom 
moet julle ook die mense, wat voortaan deur julle die 
waarheid van My sal leer ken, veral daartoe aanpor 
om daarvolgens te handel; want as dit nie gebeur nie, 
kan die beloftes wat My leer bevat, ook nooit in 
vervulling gaan nie. 
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