Enkele vragen van de ‘clerc’ en antwoorden van de meester betreffende het wezen van God,
het paradijs, de maagdelijkheid van Maria en de kruisdood van Jezus Christus. Zie voor de
Lucidarius ook Wereld in woorden pagina 183 e.v.

‘Meester, beantwoord mijn vraag eens: wat is God precies?’
‘God is een wezen, voortdurend woonachtig in de hemel, zó machtig, zó buitengewoon wijs
en zó helder – naar de heilige Schrift ons dat leert – dat de voltallige engelenschaar, daar hoog
in de schitterende hemel, zeven maal zoveel licht uitstraalt als het licht van de zon, en dat die
engelen desalniettemin nooit verzadigd raken van het aanschouwen van het aangezicht van
God in de hemel. En dat alles is nog helemaal niets vergeleken bij het licht dat van God komt.
Hij is zó mooi en straalt zoveel helderheid uit, dat zij er allemaal, in grote vreugde en zonder
tegenzin, van leven. Geen enkel wezen dat daar ooit in Zijn nabijheid heeft verkeerd is de tijd
langer gevallen dan een kort ogenblik. Dat alles wordt bewerkstelligd door Gods almacht, die
het gehele hemelrijk vervult. Daar zal onnoemelijke glorie heersen en nooit zal men het aan
leken kunnen vertellen.’

‘Maar onderricht mij eens verder, meester: waar woont God, Onze Lieve Heer?’
‘Beste leerling, door Zijn grote almacht woont Hij overal, maar lichamelijk woont Hij
voortdurend in de hemel. Vanaf het moment dat God, de grote Heer [Jezus Christus] na Zijn
dood naar de hemel is gegaan, heeft Hij in lichamelijke vorm niet meer hier op aarde
gewoond, dat moet je goed begrijpen. Maar Zijn genade en Zijn goedertierenheid zijn overal
aanwezig waar rechtschapen mensen wonen en waar men Hem aanroept uit een oprecht hart,
wees daar zeker van! Hij stort Zijn genade uit, zowel in het water als op het land of in het
vuur, en is voortdurend bereid eenieder die Hem met vurige liefde bemint te helpen en bij te
staan, en Hij zal zo iemand nooit in de steek laten.’

‘Leer mij eens, meester, heeft God in het paradijs ook bomen geplant, naar ik gelezen heb?’
‘Op Gods bevel zijn er in het paradijs allerhande bomen geplant. Ook zeggen zij die het
precies weten kunnen, dat God in de hof allerlei fruitbomen liet groeien met smakelijke
vruchten, opdat de mens zowel van de aanblik als van het gebruik genoegen zou beleven.
Middenin het paradijs plantte Hij de Boom des Levens, die veel vruchten geeft, en
gezondheid en een langdurig leven. Ook zeggen sommige boeken verder, dat diegene eeuwig
leven is beschoren die eet van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad, die
God in het paradijs heeft geplant. De boom draagt die naam, omdat Adam daar een grote
dwaling beging. Volgens de verhalen staat er ook een boom waarvan de vrucht iemand die
ervan eet verlost van alle honger en dorst. En men heeft mij verteld dat er een bepaalde boom
staat die alle vermoeidheid verdrijft. In het paradijs staan bomen tegen alle kwalen. Er
stromen ook vier rivieren en ik zal je hun namen vertellen: de eerste die er doorheen stroomt
heet Pison, of Ganges. In het zand van die rivier vindt men het kostbaarste goud op aarde. De
Gihon of Nijl stroomt door Europa. De beide andere rivieren worden Tigris en Eufraat
genoemd, en dat zijn er vier. Zo stromen ze overal over de aarde en ze ontspringen in het
paradijs, zoals de boeken duidelijk verklaren.

‘Gaf God hun ook wat kleding, nadat ze [Adam en Eva] Zijn gebod hadden gebroken?’
‘Jazeker, zowel aan Eva als aan Adam, om hun lichaam te bedekken. Hij gaf hun twee
kledingstukken van dierenvellen. Daaronder moeten we verstaan, voor zover ik dat kan
nagaan: “deze lichaamsbedekking is afkomstig van dode dieren en jij bent evenzeer sterfelijk.
Al je nageslacht moet sterven, groot en klein.” En toen verdreef Hij hen uit het paradijs,
omdat zij van de verboden vrucht gegeten hadden. Ze zijn slechts zeven uur, of een beetje
minder, in het paradijs geweest, maar hadden ze gedaan wat God geboden had dan hadden ze
er ongetwijfeld kunnen blijven.’

‘Meester, wil me alstublieft vertellen hoe Maria haar kind ontvangen heeft.’
‘Leerling, precies zoals eertijds door de almacht van Onze Heer de dorre twijg levenswater
ontving, zo ontving Maria haar kind door de zoete woorden die zij van de engel hoorde, toen
die haar berichtte dat ze een kind zou dragen zonder toedoen van een man. Met die woorden
ontving zij Gods Zoon in haar gezegende lichaam, tot grote zegen van ons allemaal. Hij kwam
door een gesloten deur, dat is eenieder duidelijk, en nam in haar Zijn menselijke vorm aan.
Door een gesloten deur kwam Hij ook weer ter wereld: zij beviel van Hem zonder pijn, dat
weet ik zeker. Gods Zoon, onze Broeder, verbleef negen maanden in het lichaam van Zijn
moeder, waarmee uitgedrukt wordt dat Hij de negen engelenkoren, die met hun zalige zielen
verloren waren, wilde verlossen en in de hemel brengen. Om middernacht is Hij geboren, om
de mens, die dwaalt in duisternis en in zware zonden tot stof vergaat, te verlossen. Maar Zijn
moeder, de reine maagd, heeft voor ons vergeving van zonden verkregen.’

‘Waarom is de Heer, die onze zonden op zich genomen heeft, gestorven aan het kruishout?’
‘Leerling, omdat Hij de mensheid wilde verlossen, die in de macht van de duivel verkeerde,
verloren was en helse straffen moest ondergaan omdat Adam in de appel had gebeten, iets
waarover de valse, lelijke duivel jegens ons intense wrok koestert, omdat wij voordien bij
hem in de hel zaten, maar verlost zijn door het kruis waaraan Onze Heer genageld was. Dat
kruis was gemaakt van vier soorten hout, en dat heeft God zo gedaan omdat Hij door middel
van het kruis de vier uithoeken van de wereld wilde bereiken om te laten zien wie Hij liefhad,
en hun Zijn dood te openbaren, opdat eenieder zijn leven lang oprecht Zijn lijden indachtig
zou blijven.’

