
GROOT JOHANNES EVANGELIE BOEK 5:133 Hier sê 
ROCLUS: 'Ja Meester, hoe sit dit dan met die politieke 
wette van die staat, hoe moet `n mens hom daarby 
hou? `n Mens moet homself tog hiervolgens rig, ook al 
het `n mens hoe `n meester oor homself geword? Of 
kan `n mens ook met hierdie wette so omgaan soos 
met die van die groot profeet Moses?" 

[2] EK sê: 'Maar vriend, hoe kan mens verordeninge 
van `n staat wette noem? Wette is immers slegs die 
bekendgemaakte wil van Elohim; staatswette is tog 
maar net die hoogs veranderlike wil van `n mens en 
dit kan nooit op iets anders betrekking hê as op baie 
uiterlike en materiële sake wat die liggaamlike lewe 
aangaan. As hulle goed is, sal jy hulle ook goedkeur en 
aanvaar met jou vrye wil, en as dit die geval is, is jy 
ook al meester van die staatswette en dan kan jy 
daardeur nie meer in `n oordeel kom nie. As hulle 
egter sleg is, is jy vry om jou daarvan los te maak en 
êrens anders heen te gaan waar wyser wette is, of 
om die wetgewer sagmoedig te wys op die gebreke 
van sommige wette en hom korrekte en goeie raad te 
gee. Neem hy die raad aan, dan is dit goed om te bly; 
maar neem hy die raad in sy heersershoogmoed nie 
aan nie, trek dan weg! Want die aarde is groot en het 
talle lande, volke, ryke, konings en vorste. 

[3] As julle eenmaal suiwer is in julle innerlike, dan sal 
alles ook vir julle suiwer wees; want vir `n suiwer 
persoon is alle dinge suiwer, omdat hy die grond van 
alles kan sien, wat wil sê: Vir die siende is alles oordag 
verlig en vir diegene wat skerp kan sien, is selfs die nag 
nie sonder lig nie, terwyl vir `n blinde alles duister is en 
die dag by hom nie die voorkeur geniet bo die nag nie.  

[4] Wie hom in sy innerlike dus eenmaal in die 
volledige orde bevind, is ook meester oor alle 
wanorde wat ook maar êrens ter wêreld kan voorkom. 
En omdat hy dit is en in homself nie meer in wanorde 
kan raak nie, wil en kan hy feitlik ook goed in elke 
politieke samelewing lewe, hoe dit ookal sal wees; hy 
sien immers duidelik watter weg hy moet gaan.  

[5] Ek Self is nou tog ook op hierdie aarde en skik my, 
wat My uiterlike persoon aanbetref, volgens die 
voorgeskrewe orde van die Romeinse keiser en kom 
nooit daarteen in opstand nie, ook nie skynbaar nie! 
Verloor Ek daardeur dalk iets van die orde in My 
innerlike Elohimwese? Absoluut nie, Ek IS wat Ek IS, 
onveranderd, en My raad word ook deur diegene 
aangeneem wat die mag van die heerser in die hande 
het, en daarom is Ek Meester en Meester oor hulle en 
niemand vra My nie: 'Meester, hoe doen U dit?' 

[6] Glo My, iemand wat waaragtig meester geword het 
oor homself, kan ook maklik meester word oor `n hele 
volk; en niemand sal vir hom sê nie: 'Vriend, hoe kan jy 

dit doen?' Want die mense maak hom self tot so 
iemand, deurdat hulle in groter getalle na hom toe 
kom en hom raadpleeg. En wat is `n wyse raadgewer 
anders as `n wyse wetgewer? En wie wette gee, sal 
tog ook meester wees oor diegene wat van hom die 
wette gekry het! Is Ouran, Mathaël, My edele vriend 
Cyrenius hier, Cornelius, Festus en Julius, dalk geen 
maghebbers en gebieders nie, terwyl hulle tog wette 
van My aanvaar het en My hul Meester noem? 
Waarom doen hulle dit dan? Omdat hulle die 
waarheid en die krag en mag daarvan aan My meer as 
duidelik leer ken het! Wat Ek nou egter spreek en 
doen, dit en nog baie meer en groter dinge sal ook 
julle binnekort reeds doen; daarom sal julle, dit kan 
nie anders nie, ook op die hele aarde dieselfde 
werking veroorsaak.  

[7] Natuurlik is daar ook die vasberade moed daarvoor 
nodig, wat geen vrees het vir die dood van die liggaam 
nie; maar waarom sou iemand ook daarvoor bang 
wees, as dit vir hom uiters duidelik is dat hy die ewige 
lewe in homself dra en volkome meester geword het 
oor die lewe in homself en daarom ook baie goed 
moet weet, dat ten eerste diegene wat wel sy liggaam 
kon dood, aan die siel en haar ewige lewensgees 
absoluut geen skade meer kon toebring nie, en dat ten 
tweede die siel met die wegval van die swaar liggaam 
vir ewig `n onuitspreeklike wins ten deel sal val, waar 
alle skatte van hierdie aarde ewiglik nooit teen sou 
kon opweeg nie! 

[8] Wie dit egter in homself in die hoogste en diepste 
oerhelderheid van die lewe sien, wel, hy kan tog geen 
vrees hê vir die dood van die liggaam nie?! En as dit 
wel nog so sou wees, dan lyk hy duidelik soos `n 
dwaas, wat wil huil omdat mens hom van `n 
dwangbuis (stratightjacket) bevry en hom in die plek 
daarvan die kleed van die hoogste en mees 
ongedwonge vryheid en helderheid van die ewige 
lewe aangebied het! So-iets is egter ondenkbaar en 
daarom sal dit julle op die regte oomblik ook beslis nie 
aan die nodige moed ontbreek nie. 

[9] Kyk veral daarna om meester te word oor jouself, 
dan sal jy ook meester wees oor alle wette en elke 
oordeel, en vry wees van elke vloek van die een of 
ander wêreldse wet! 

[10] Julle moet met vol insette daarna strewe, sodat 
diegene wat deur julle die innerlike orde van die lewe 
leer ken het, ook so word wat julle self geword het, 
dan sal hulle julle ware broers en vriende word en 
geen ander wette meer gee nie, omdat hulle net soos 
julle sal insien dat die innerlike lewenswet alle ander 
wette oorbodig en volledig onbruikbaar maak' 
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